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Az elihrits meginditilsa, el6zm6nyek

2077 tavasz6n Tolna megye tnt€zmlnyr rendszer6nek alapjogi szempontri felt6tk6pez6s6t c6lz6
6tfog6 vizsgillatot inditottam, amelynek keret6ben vizsgilltam a szoci6lis 6s eg6szs6gtgyi
int6.zm6ny ek, ell{t6-helyek mfikod6s6t is.
Az alapvet6 jogok biztosir6l szolo 2011. 6vi CXI. torv6ny (Ajbr) 1 S (2) bekezdl.se d)
pontja szerint az ombudsman tev6kenys6ge sorin kiemelt figyelmet fordit a legink6bb
veszllyeztetett t6rsadalmi csoportok jogainak v6delm6te, amelyre tekintettel egy alapvet6 iog
6rv6nyesil6s6nek iltfogo vrzsgilatilru hivatalb6l eljfuilst indithat. Az Ajbt. 1. S (3) bekezd6se
6relm6ben az alapvet6 jogok biztosa tev6kenys6ge sor6n - kiilonosen hivatalb6l inditott eli6r6sok
lefolytatils6val - megktilonboztetett figyelmet fotdit a 2007. 6vi XCIL tcirv6nnyel kihirdetett, a
fogyat6koss 6ggal 616 szem6lyek iogau6l sz6l6 egyezm6ny v6grehajtisinak segit6s6re, v6delm6re 6s
ellen6rz6s6re.

Mindezekre tekintettel hivatalb6l inditottam eli6r6st a Tolna Megyei Integrilt Szocid,lis
Intl.zmlny (a tov6bbiakban: Int6zm6ny) alap j ogr szemponti vizsgilatira.

2. Edntett alkotminyos iogok 6s alapelvek

joglllamisdg eluibdl fakadd jogbirynsng kdaetelmdn1e [Alaptorv6ny B) cikk (1)
,,Magyatotsz6g fiiggeden, demokratikus jog6llam."];
A nemrytkii{ jogt ki;nleryttsdgek ds a belsd jog iixqbangia [Alaptorv6ny Q) .ikk @-(3)
bekezd6s ,,Magyarorszig nemzetkozi jogr kcjtelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben
biztositja a nemzetkcizi 1og 6s a magyar jog osszhang6t. Magyarorczdg elfogadja a
nemzetkozi iog 6ltal6nosan elismert szabillyart. A nemzetkozi jog m6s fonisai
jogszabdlyban tort6n6 kihirdet6siikkel v6lnak a rrlagy^t jogrendszer r6.sz6v 6."f;
A7 embei ndltdsighoq uali jog [Alaptorv6ny II. cikk ,,Az emberi m6lt6s6g s6rthetetlen.
Minden embernek joga van az llethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz, a magz^t 6let6t a
fogantatist6l kezdve v6delem illeti meg."];
A7 egyenld bdndsndd kiiuetelmdnle ds aq esifiegyenldsdg elfinoTditdsdnak elue l.Llaptorv6ny XV.
cikk (t)-(2)-(5) bekezd6s ,,A torv6ny el6tt mindenki egyenl6. Minden embet jogk6pes.
Magyarorszl.g az alapvet6 jogokat mindenkinek b6rmely megkiilonbciztetrSs,
nevezetesefl faj, szin, nem, fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v6lem6ny,
nemzeti vagy tirsadalmi sz6rmaz6s, vagyoni, szrilet6si vagy egy6b helyzet szerinti
ktilonbs6gt6tel n6lkiii biztositja. Magyarorszilg kiilon int6zked6sekkel v6di
^
gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a fogyat6kkal6l6ket."
A fogyatikossigal il6k kiemelt uidelme [Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6s ,,Magyarorsz6g
ktilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n5ket, az id6seket 6s a fogyat6kkal
6l6ket."]
A *sti is lelki egerryeghe<uald jog [Alaptorv6ny X,X. cikk (1) bekezd6s ,,Mindenkinek joga
van a testi 6s lelki eg6szs6ghez."]
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3. Alkalma z ott io gsz

^b

6lyok

Magy arorsz6g Alap torv6nye

szoci6lis igazgatilsr6l 6.s szoci6lis ell6t6sokt6l sz6l6 1993. 6vi III. torv6ny (a
tov6bbiakban: Szoctv.)
Az eg6.szs6.giigyr6l szolo 7997.6vi CLIV. torv6ny (a tov6bbiakban: Etiw.)
A fogyat6kos szem6lyek jogair6l 6s es6lyegyenl6s6giik bbtositisilr6l sz6l6 1998. 6vi
)O(VI. torv6ny (a tov6bbiakban: Fot.)
A fogyat6koss6ggal 616 szemllyek jogait6l sz6l6 ENSZ Egyezmlny (I\4agyatorszdgon
kihirdette a2007.6vi XCII. torv6ny, a tov6bbiakban: Egyezm6ny)
t\z zlzrpvet6 jogok biztosir6l szolo 2017.6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.)
A szerz6d6.sek jog6r6l sz6l6 B6csi szerz6d6.s (l\{agyarorszigon kihirdette a 7987. 6vi 1,2.
torv6nyere jri rendelet)
Az eg6szs6rtigyr5l szolo 7997 .6vi CLIV. torv6ny (a tov6bbiakban: Eiiw.)
A betegsz6llir6sr6l szolo 79/1,998. 0/I.3.) NM rendelet (a tov6bbiakban: NM rendelet)
A szem6lyes gondoskod6st nyujt6 szoci6lis int6zm6nyek szal<rnar feladatat6l 6.s
mrikod6siik felt6teleir6l szolo 7 /2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a tov6bbiakban:SzCsM r.)
A pszichi6triai betegek rntlzei felv6tel6nek 6s az elliltisuk sorin akalmazhat6korl6toz6
int6zked6sek szabillyurol sz6lo 60/2004. OII. 6.) ESzCsM rendelet (a tov6bbiakban:

A

ESzCsM r.)
Az Orszilgos Fogyat6koss6grigyr Programr6l Q015-2025.) sz6l6 15/2015. (IV. 7.) OGY

hat|rozat (a tov6bbiakban: OFP)
4. A megdllapitott t6nydllSs
4.1.

A uizsgdlat megindltdsa

A 2017 tavaszin folytatott, ToLra megye nt6zm6nyi rendszer6nek

alapiogS szempont6
int6zm6nyek,
6s
eg6szs6giigyi
a
szociilhs
kiterjesztettem
vizsgillatomat
c6lz6
iltfogo
feklrkfipezl.slt
e1l6t6-helyek mfikod6s6nek vizsg6l atLra rs.
Hivatalom kapacit6skorliltaka tekintettel nem 6llt m6domban a megye valamennyi
rnt€.zm6ny6nek szem6lyes megl6togatasa,igy avrzsgilat csup6n a legjelent5sebb 6s/vagy kor6bbi
ombudsmati vtzsgillatokban m6r 6rintett nt6.zm6nyekre terjedt ki. Tekintettel ata, hogy az
lnt6zm6ny a t6rs6g legjelent6sebb, kozponti szoci6lis int6zm6nye, sziiks6gesnek tartottam
mrikod6s 6t alapyo gi s zempontb6l 6ttekinteni.
A bentlak6sos int6zm6nyek mffkod6si gyakorlata pozitir,'umainak 6s esedeges hib6inak,
hi6nyoss6gainak az alapiogok 6rv6nyesiil6s6nek szemponti6b6l tot6n6 id6nk6nti feliilvizsgilata
aktu6lis panaszbejelent6sek hiilnyilban is sziiks6gszerri 6s hasznos, hiszen a probl6mik fekarisa 6.s
orvosl6sa valamennyi 6rintett f6l 6rdeke. Figyelemmel ata, hogy a szoci6lis ell6t6st nyuit6
rnt6zm6ny-komplexum(ok) mrikod6s6t nehezit6, azt befoly6sol6 t6nyez6k, ezekkel kapcsolatos
6ftal6nos k6rd6sek is vizsg6latom relev6ns r6sz6t k6pezik, mindezeket kozelebbr6l, hefis71ni
ui isgi la t ke re td b e n ismert6k meg munkat6rs aim.

A helyszini uizsgdlat tapasztalatai
kor{bban a Tolna Megyei Onkorm6nyzat, majd jelenleg a Szoci6lis 6s Gyermekv6delmi

4.2.

A

F6igazgat6sig (a tov6bbiakban: SzGyF) ToLaa Megyei I(irendelts6g6nek fenntartisilban mrikod5
int6zm6ny 12 telephelyet 6s egy sz6khely-intlzmlnytmaglba foglal6 komplexum.
Az ombudsman munkat6rsait a fenntart6 k6pviselet6bett ^z SzGYF Tolna Megyei
I(irendelts6g6nek (a tov6bbiakban: SzGyF TMK) igazgatoja, az int6zm6ny t6sz6r6l pedig az
int6zm6nyn-izet6 6.s illtalarros helyettese, valamint aPalilnl<tUti Id6sek Otthona telephely Yezet6ie
fogadt6k. Tartalmas munkamegbesz6l6s keret6ben az tnt6.zm6ny mrikod6s6nek kereteit,
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sai6toss6gait, mfikod6si gyakorlatilnak aktualit6sait 6s neh6zs6geit ismertett6k, a bemutatkozist az
rnt6.zm6ny mindennapi 6let6t 6brizol6 fot6kb6l k6szitett rovid vide6kkal is illusztr6lt6k.
.Lz tntegrilk rnt6.zm6ny a sz6khelyen 6s 11 telephely6n cisszesen 18 kiilonboz6 6pit6.si rdeiir

6s 6llapotu 6piiletben biztositia a lakhat6st. Az otthonok elhelyezked6s6ben 6s az 6ptiletek
elvirhat6, jogszabilyban meghat6r.ozott, 61ett6r biztosit6s6ban
illTapotdban, valamint
^z
megmutatkoz6 kiilonbs6gek miatt a telephelyek szolgilkatdsat kozott ielent6s kiilonbs6gek
mutatkoznak.

Az

SzGyF TMK lg zg toia elmondta, hogy eredeti (m6rnoki) v6gzetts6ge ok6n is,
kiilonos hangsrilyt fektet az infrastrsktur6lis fejleszt6sekre, min6l tobb int6zm6nyi fehijit6s,
6talakit6s, fejleszt6s eredm6nyes megval6sitilsdrz torekszik. Int6zm6nyi infrastruktur6lis
beruhdzisokra eleinte m6g volt lehet6s6g int6zm6nyi forr6sb6l, majd miut6n ezt b6rfeileszt6sek
^
fedezet6re forditott6k, jelenleg uni6s forr6sokra beadott pilyizatokb5l pr6b6lnak fehijit6sokat,
6talakit6sokat megval6sitani (leg6get6bb szriks6g a beiz6 lapos tet6 cser6ie volna, f6igazgatot
ig6retet m6r kaptak ezzel kapcsolatos segits6gre).
Az SzGyF els6 k6t 6v6t 6rt6kelve azt mondta, tap^sztalataik szerint a til-szabillyozis 6.s az
ezzel jir6 napi adminiszlr:icios kotelezetts6g minden szinten 6ri6si tobbletterhet 16 a szoci6\s

nt1zm6nyr ell6t6rendsz er eg6sz6re, de 6pp a tu\szabllyozotts6ggal szemben van villtoztatisi
sz6nd6k p6ld6ul a megyei keretgazdillkod6s bevezet6se r6v6n. Legsrilyosabb probl6mak6nt a
komoly hum6n-er5forri'sok gondokat emlitette: 600 f6s dolgoz6i 6llom6nyrk b6 k6tharmada b6t'tnt6zm6nyt6l.
Az
6s l6tminimumon 61, nem egyedi eset, hogy dolgoz6 titzifira k6r kolcsont az
eleny6sz6en
szemben
munkaerS-e\sziv6sival
nagyvillalatok
eg6szs6giigy 6s a multinacion6lis
kev6s az ut6np6tl6s ardnya a dolgoz6i 6l7omdnyban. Az rnt6.zm6nyvezet6 ez 6v tavaszin nyiitott
be pillyizatot a m6sodik igazgatoi ciklus betolt6s6re, m6s jelentkez6 nem volt, gyakori, hogy
kozlpvezet6i szintre sem talilnak jeloltet, betoltetlen 6pol6-gondoz6i 6l76.shelyek azonban
folyamatosan vannak, amellett is, hogy akotelez6 6s aj6nlott szakmai l6tsz6mok teljesiilnek.
Az tnt6.zm6.ny jelenleg 560 kozalkalnazoti 6ll6shellyel rendelkezik, ebb6l 373 szakmai, 6s
187 a szakmai munk6t kiszolg6l6 munkakor 6ll rendelkezlsre. Az tnt6zm6ny 6kal szewezett
fe)leszt6 foglalkoztatasban a munka torv6nykonyve al5, tafioz6 foglalkoztatottak szdma 75 f6lako.
Az rnt6.zm6nyi f6r6hely-kiv6lt6si progtammal (a tov6bbiakban: kitagol6s) kapcsolatban
elhangzott, hogy a Belecskai telephely l<ttagolilsira nyuitottak be p6ly6.zatot, ugyanakkot komoly
neh6zs6gk6nt 6lik meg, hogy a 440 f6 fogyatlkoss6ggal 616 ell6tottjuk nyilv6,nval6an nem
egyforma m6t6kben k6pes az on6ll6 6lette, ennek figyelembe v6te16t ugyanakkor apillyizattl<tir6s
(amelyben bizonyos ell6totti kor helyett csak konkr6t telephelyet lehetett megjelolni) nem tette
lehet6v6. Komoly probl6ma, hogy nem szem6lyekre, hanem 6piiletekre sz6la kitagolisi pilyLzat,
igy nincs m6d arra, hogy az rnt6zm6nyek az elTitottjaik 6ltaluk j6l ismert sziiks6gleteire 6s
k6pess6geire tekintettel itemezzlk a f6r6hely-kiv 6ltist.
Ir-lt6.zm6rryi fejleszt6sekre visszat6rve megemlitett6k a Bolcskei Pszichi6triai Betegek
Otthon6nak iltalakitdsival el6rt jelent6st feileszt6st, k6t m6sik (sajnos egyel5re siketelen)
telephely-feileszt6si p6ly6zar.tkat (Dunafoldv6r 6s S6lpiJis), v6giil hozzitettlk, hogy a Szekszdrd
Pal6nki 6ti ingatlanon jelenleg tiresen 6116, kot6bban eg6szs6giigyi int6zm6nyk6nt funkcionilt 4 db
pavilon-6ptiletbe szeretn6k koltoztetni a teljes S6rpilisi Id5sotthoni telephelyet * igy az tnt6.zm6ny
id6s ell6t6si egys6gei egy ingadanon belii{re keriilhetn6nek.

Lz

tnt6zm6nyi mindennapokra t6we az rnt6.zm6nyvezet6 kiemelte, hogy szak6pol6si
tllzott admintszttici6s kotelezetts6gek akkora kapacit6st vesznek
ig6nybe, hogy gyaknn nem matad az eg6szs6gtigyi elliltishoz kapcsol6d6 szakmai
tev6kenys6gekre elegend6 id6, amelyre egy6bir6nt tartalrnilag sztiks6g 6s ig6ny is volna.
Elmondta, hogy az autisztikus, vagy speci6lis el]:it6si ig6npr 6rtelmi s6riilt ell6tottak
szim6ra megfelel6 ell6t6si koriilm6nyek biztosit6sira gyakorlatilag nincs es6lytik, de jelenleg is 40
tires f6r6helyiik van fogyat6kossiggal 616 ell6tottak szim6ra. I(ifejtette, hogy az er6szakos
incidensek nem jellemz6ek, elvlwe fordul el6 egy-egy hangosabb vrta. I{orl6toz6 rntlzked6sek
kapcs6n kiemelte, hogy minden technikai eszkozzel 6s felszerel6ssel rendelkeznek, ktilon
enged6lyiik van, ugyanakkor a

J

protokoll 6s felel6ss6gi rendszer is van, de sem 6, sem a dolgoz6t nem szeretik, val6ban csak a
legv6gs6, legsztks6gesebb esetben alkalmazz6k a legenyh6bb kod6toz6st is. MegSegyezte,hogy az
int6zm6ny minden dolgozoja r6szt vett ell6tottjogi k6pz6sen.
A lak6k ment6lis illlapotdnak megtartdsiban, javit6s6ban jelent6s segits6get jelent a Csiga
Biga Alapiwdny, amely segit6 kuty6ival az intlzmlny telephelyetn liltogaga az elf6tottakat. A
Iegid6sebb ell6tott g4,legftatalabb 1,5 6ves,,5s az elliltottak kor6ben 6vente v6geznek demencia-

m6r6st.

A

vezet6 asszofly tdj1koztatta munkat6rsaimat ar:.6l is, hogy speci6lis szakk6pz6si

lehet6s6get biztositanak gondoz6ik sz6mdra, amit a helyi munkatigyi kozpont is timogat.
A vall6sgyakorl6sra van lehet6s69 az erre kijelolt, 6s alkalmas he\is6gben, illetve 2016-ban
M6riak6m6ndre zarilndokoltak lnt6zm6nyt buszokkal, az 6rdeld6d5 lak6ik szimin igazi ,,btcsri6[m6nyt" szerezve ezzel: szentmis6n vettek r6szt, l<trindultak, bibjitlkoztak, 6s a fe)leszt6
foglalkoztat6sban saiitk6zzel k6szitett term6keikkel kereskedtek egym6s kozott. HozzLfLzte m6g,

hogy lelk6szre, lelk6szi )elenl6tre nagyobb ig6ny lenne az ellitottak r6sz6r6l, mint amennyit a
bejegyzett egyhlzak lehet6s6gei alapifinjelenleg tud nyrrjtani azInt6zm6ny.
A fogamzisg6d6s megoldott az'tnt6zm6rryben, a lak5k kis6rettel mennek orvoshoz, ha a
gondoz6k szexu6lis aktivit6st 6szlelnek, azt minden esetben diszkt6ten, segit6k6szen megbesz6lik
az 6nntettekkel, k6rd6seik megv6laszoll,sdban 6llnak rendelkez6siikre. Abortvszta nem keriilt sor
azint6zm6nyben, mind a dolgoz6k, mind a lak6k megel6z6s pdrttak.

A besz6lget6st kovet6en a sz6khely-rnt1zm6ny (H6tszinvil6.g Fogyatlkosok Otthona,
Rehabilit6ci6s Int6zm6ny 6s Lak6otthon - Cim: 7100 Szeksz6rd, Szentmikl6si rit 9.) valamint a
vele szemben, az,it tuloldat6n elhelyezked6 Pal6nki Uti Id5.otthon (Cim: 7100 Szeksz6rd,
Palinki u. 2.) telies teriilet6t, valamennyi 6piilet-egys6g6t bejirtik 6s megtekintett6k
munkat6rsaim.
Az rnt6zm6.nybejir6s sor6n tobb dolgoz6val6s lak6val is v6ltottak nlhir-.y mondatot,
rnt6zm6nyr h6tkoznapok hangulatir6l
mikozben az infrastruktur6lis 6llapotokr6l 6s
^z
szem6lyesen is meggy5z6dhettek helyenk6nt zsrifolt szobdkat, szrik folyos6kat, ugyanakkor t6gas
kozoss6gi tereket 6s biztons6gos udvarokat, 6j mfianyag nyn6szirokat, 6m tet6szerkezeti hiba
miatti be6zist, elhaszn6l6dott vizes blokkokat, bar6ts6gos dolgoz6kat 6s mosolyg6s lak6kat l6ttak.
Az tnt6zm6ny vezet6s6g6nek szem6ly6ben az emberi iogok mellett mind emberileg, mind
pedig szakmailag kiemelked6en elhivatott szem6lyeket ismertek meg munkatirsxm. Mind a
sz6khely int6zm6nyben, mind megtekintett id5sotthoni telephelyen pozitiv 6s kiegyensilyozott
l6gkort t^paszt^lt^k, mind az elliltottak, mind pedigaz rnt6zm6ny munkat6tsaift.sz&61.
4.3. irdsbeli vdlaszbLl 6s

a bekdr

dokumentumokb6l szdrmazd tovdbbi adatok,

informdci6k
sz6khely-tntlzmlny, a k6t
szeksz6rdi id6sotthoni telephely, 6s k6t lak6otthon B"g"ln telephely 6s Szent An&6s Otthon)
kiv6tel6vel a tobbi telephely ideiglenes hat6lyi, 2018. december 31.-61g sz6l6 mrikod6si

A

nilktidisi

engedifyekket osszefiigg6sben megjegyzend6,

hogy

a

enged6llyel rendelkezik.

AiirutdVniryt infmaruktanilisfeltdtelei aalamint a4dpiiletek, tdryyifeltitelei
Az ntegrilt intlzmlny a sz6khelyen 6s 11 telephely6n cisszesen 18 kiilonboz6 6pit6si idejri 6s
6llapotti 6piiletben biztosiga a lal<hat6st- Az otthonok elhelyezked6s6ben 6s az 6piiletek
eVirhat6, logszabillyban meghatirozott 6lett6r biztosit6s6ban
1llapotibai. valamint
^z
megmutatkoz6 ktlonbs6gek miatt a telephelyek szolgilltatisai kozott jelent6s kirlonbs6gek
mutatkoznak.
ATintdvndry ihal rytijtott s(olgiltatdnk is aTa4okat drinttjogsrybdfii adltovlnk
A telies kor6 ell6t6s r6szek6nt npiitott szolg6ltat6sok:
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-

Laldtatis, titkez6s, sztks6g eset6n rthizattal, illetve
mos6sa, lavitisa;

a textni|val

el76tis,

valamint ezek

Szoci6lisgondoskod6st;
Segit6 gondoz6s 6s kis6r6s (a 1ak6 fizikat 6s 6letvezet6si segits6ge pl.: az inkontinens lak6k
el7itisa, tiszt6lkod6s segit6se, oltozkod6s segit6se, 6tkez6sek segit6se, a lak6kornyezet
higi6nikus 6s eszt6tikus kortilm6nyeinek megteremt6se.) ;

- Az ellitottak ment6lis

gondozilsa: egy6ni gondoz6,si-, fejleszt6si tervek alapi6n, az
otthonon beltili kis kozoss6gek, t6rsas kapcsolatok lialakitdsa, a konfliktushelyzetek
kezel6se, a lak6k csal6di kapcsolat6nak 6pol6sa, a hit6let gyakod6s felt6teleinek biztositisa,
a szabadrd6 kultur6lt eltolt6s6nek 6s a szocializ6ci6ter6pi6s foglalkoz6soknak a szewez€se;
- Eg6szs6 gpgyr elA:dst, gy6gyszer 6.s gyogyiszati seg6deszkoz ell6t6st;
A teljes kor6 ell6tison tul nyujtott szolgilltatisok/tev6kenys6gek:
- Lz rnt6zm1ny a Margarlta Otthon kiv6tel6vel kiilon mffkod6si enged6ly alapi6t, sai6t
kolts6gvet6se terh6re szakilpolilsi tev6kenys6get nyuit a lakor sz6mita;
- A szakmai munka keret6ben az rnt6zm6ny fejleszt6 foglalkoztatist is biztosit h6t
otthoniban.

biztositisa a hotelszolgilltatds r6sze a bentlak6sos otthonokban. A lak6k 6letkod 6s
eg6szs6gi illlapotat figyelembe v6ve - az eg|.szs€ges t6pl6lkoz6s szempontiainak alkalmazisa
mellett - az otthonok a koz6tkeztet6si rendelet megtatt6sa mellett biztositott6kaz otszon 6tkez6st,
melyb6l legal6bb egy meleg 6tkeztet6s. Biztositottak a speci6lis di6t6k, a p6pes 6tkeztet6s,
csecsem6koruakn6l a tejkonyhai feladatok stb. 2016 6vre az tnt6zm6ny ttz konyhdi6n cisszesen
huszonn6gy f6 szak6cs szetzett di6t6s szak6csk6pesit6st, oktat6suk a munkaiigyi kozpont
timogatilsival val6sult meg. A Nemzeti Elelmiszerlilnc - biztons6gi hivatal 2076 folyamin
min6sitette az lnt6zm6ny f6z6konyh6it, amelyek 73 - 860/o kozotti 6rt6kel6st kaptak, ez
^z
|tlago sn6l i obb eredm6nfi min5 sit6 s.
Az otthonokban zail6 takaritds 2010. 6vben ncionalizill6sra keriilt. Megbatiroz6sra kertlt
a takaritand6 feltletek nagysdga, a sztks6ges min5s6gri 6s mennyislgii takait6szer, valamint a
szemllyzetl6tsz6ma. A 2014.6v v6g6re beszerzett, abelilratt a1t6l,hoz kihelyezett rij szennyfog6k
segits6g6vel az 6ptleteket 6rnt6 jelent6s terhel6s csokkent 6s szolgillta a higi6n6s rend
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dtkeTletds

megt2;rt6s6t.

Az otthonok, mind foldtajzi elhelyezked6srikben, mind m6retbeli

adotts6gaiban, mind

mfikod6siikben nagyon elt6r6ek. Az otthonok teriilet6n (6ptiletek, parkok berendez6sek)
sziiks6ges mffkodtet6si - karbantartdsi feladatok ellzta,sa mellett, a kiilonboz6 szakk6pesit6ssel bir6
mobiliz6lhat6 mriszaki - e176to csoport tagat szimtalan feladatot 6s probl6m6t oldottak meg2076ban is.

A kozpont 6s a telephelyek kozti
p6nz 6s tnformdcrodraml6st valamint a lak6k
^tty^g,
szakrendel6sekre sgillitin jelentds gdpkocsi futdssal jir. Az otthonok m6ret6t51 fiigg6en

^
betegsz6llit6s heti 2-3 alkalommal tort6n6 szil\t6si ig6nyt jelent, amelyet legtobbszor a mfiszaki ell6t6 csopo rt tagSar v6geznek.
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Az lrt6.zm6ny

otthonaTban az ell6tottak megl6v6 k6pess6geinek szinten tart6st 6s fejleszt6se
6rdek6ben 201,6-ban is szocioter6pi6s foglalkozilsokat szerveztek. A szociotet6pi6s foglalkoz6sok
form6ja az e1l6t6,st ig6nybe vev6 6letkorirak 6s eg6szs6gi illlapotinak, k6pess6geinek megfelel6en
keriil megvillasztilsn, az egylrrr gondoz6si, fejleszt6si tervben, illetve rehabilit6ci6s ptogtamban
megfogalmazott c6lkit6z6sekkel osszhangban.
A szocioteripiis foglalkoz6sok form6i: a munkaterdpia, a ter'l,piils 6s k6szs6gfejleszt6

foglalkoz6s, valamint

a

k6pz6.si c6l6 foglalkoz6s.

A

munkater6piilban r6szt vev6 ell6tott

munkater6pi6s iutalomban r6szesith et6ek az erre vonatkoz6 szabillyzat alapi6n.
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A gyermekkoru

szem6lyeket ell6t6 Hltsztnvtlilg otthon gondoskodott a tankotelezetts6gi
k6pess6g vizsgillatilnak megszervez6.s6r6l, valamint a gyermek

kort el6rt gyermek tanul6si

illlapotinak megfelel6 k6pz6si kotelezetts6g teljesit6s6r6l.
otthonok besz6mol6iban lehet olvasni.

A

foglakoztat6sokr6l rlszleteset

az

Egi s 4s dgiigy i e //i t ii s
ell6tottak
eg6szs6giigyi ell6t6s keret6ben az int6zm6ny 2076.-ban is gondoskodott
^z
sz(rr6.sr6l
valamint
a
felvil6gosit6sir6l,
szolg6lo
rendszeres orvosi ell6tdsfu6l, eg6szs6gmeg6rz6.s6t
sziiks6g szerinti alapipolilsdr6l, ennek kor6ben kiilonosen a szem6lyi higt6n6 biztositisir6l, a
gy6gyszerez6sr6l, az 6tlez6sben, a folyad6kp6d6sban, a hely- 6s helyzetvilltoztatdsban, 6s a
kontinenci6ban val6 segits6gny'uitisrol.
Gondoskodik emellett az elTiltottak a szakorvosi, illetve siirg6ss6gi ell6t6shoz val6
hozzijut6,sir6l, k6rhizi kezel6s6hez val6 hozzdjttilsir6l, gy6gyszer 6s gy6gyS,szztt seg6deszkoz
biztositilsir6l, folyamatos ellen6rz6sr6l, 6s 24 6rds feltgyelet6r5l.
A rendszeres orvosi ell6t6st a telephelyekkozigazgat6si tertilet6n ptaxis joggal rendelkez6
h6ziorvosok biztositj6k. A gy6gyit6-megel6z5 tev6kenys6g r6szek6nt minden telephelyen a
szezon6hs rnfluenza elleni v6d6olt6sban r6szesitett6k az elliltottakat 6s a dolgoz6kat is. A kiskoru
fogyat6kosokat ell6t6 otthonban minden kotelez6 v6d6olt6st megkapnak a gyermekek. A magas

Az

rizik6faktoru betegs6gekkel kapcsolatos alapsztnd.r vasgillat ketet6ben

rendszeres

sz$r6vrzsgillatokat v6geznek a szakemberek (magas v6rnyom6s, cukorbetegs6g, sziv 6s 6rendszeri
szfir6sek).
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tt s 7a kipo ld s
alap6pol6si feladatokon tul szak6pol6si faladatok biztosit6sa
Az otthonok tobbs6gben
^z
sziiks6ges. Eg6szs6giigyi szolgilltatis (szak6pol6s) gyakorl6sLra jogosit6 mfikod6si enged6llyel a
Margarlta otthon kiv6tel6vel minden telephely rendelkezik.
A valamennyi telephelyen egys6gesen a Szakdpolils Szakmai Programban keriilt
meghatiroz6sra a szolgilltatis szakmai tartalrrra. A szakipol6si tev6kenys6gekre kidolgoz6sra
keriilt 19 db ilpolisszakmai elj6t6srend.
A tev6kenys6g v6gz6sekor folyamatosan biztositjdk a betegek pszich6s timogatdsilt, az
6pol6si folyamat dokument6l6s6t valamint rendszeres kommunik6ci6t a hizt-, illetve
kezel6orvossal 6s m6s, a betegek ellatisdban r6sztvev6kkel. Az otthonok biztositiik a szem6lyi 6s
tilrgyt feklteleket. A szak6pol6si feladatokat megval6sit6k szdma 55 f6. V6gzetts6giik 6pol6 (OI{
54) diplomis 6polo. Az 6rintett szakdolgoz6k az Eg6szs6gtigyi Enged6lyez6si 6s Kozigazgatilsi
Hivatalt6l megk6rt6k a mrikod6si nyilv6ntart6sba v6teltiket 6s az E glszs|giigyr Szakdolgoz6i
Kamara tag;1ai. Az eg6szs6giigyben kotelez6en el6irt tov6bbk6pz6sriket folyamatosanv6.gzrk.
in td 7m injt

ilta I

bi 4o sito

a sz6khely 6s telephely-int6zm6nyekben
enged6lyezett 6sszesen 7091. f6r6helyb6l 2016. decembet 31.-6n 999 f6r6hely volt betoltott, a
Fdndhelt kihasintittsig ds

a uirakoTrik

sTdmdnak alakaldsa

virakoz6k szdma (ugyanezen a napon) 214 f6.

Ai

irdekkdpriuleti Jilrum az lnt6.zm6ty otthonaiban 2016. 6vben k6t alkalommal til6sezett, az iil6sek
az int6zm6ny sz6khely6n keriiletek megtart6sra. A f6rumokon els6dlegesen az int6zmlnyben 6l6k

mindennapjait 6nnt6 k6rd6sek keriiltek megbesz6l6sre, igy pl.: a fetntart6 k6pvisel6)e ^
t6mogatoti dont6shozatalr6l tartott til)6koztat6t, valamint a bendak6sos otthonokban 6l5k
szilmira el6rhet6 panaszmechanizmust ismertette. Egyebekben sokszot napirendi t6ma volt a
megvilkozott 6lelmez6.si el6ir6soknak megfelel6 i1 6iap; az 6,t)apon szetepl6 riidons6gokat az
id6vel egyre jobban toler6lt6k az lnt6zm6r:ry elL6tottjai, ahitinyok mellett mir sz6ba keriiltek az
rii 6dap el6nyei is.
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M tt n ka e rd b i 4o sit d s a (h u m d n rdfo rd : ga 7d i Iko d i s)
Az tnt6zm6ny jelenleg 560 kozalkalmazotti 6ll6shellyel rendelkezik 373 szakmai, 187 a szakmar
munk6t kiszolg6l6 munkakor ail, rendelkez6sre. Az rnt€zm6ny 6ltal szervezett feileszt6
foglalkoztat6sban a munkatcirv6nykonyve al6 tartoz6 foglalkoztatottak szima 75 f6lako.
Az integ6lt int6zm6ny minden telephely6n biztositott a vonarkoz6 tendeletben
meghatirozott szakdolgoz6i kotelez6 l6tsz6mnak megfelel6 6ll6shely, ezer, feliil minden
otthonban minrm6lisan 1, f6 ajilnlott l6tsz6mba tartoz6 kozalkalmazottt illTashely is adott.
Mindemellett a4 intdryninl otthonaiban tdrtdd felrndres eredmdnldre hiuatkoiua elmondhatd, bogy a lakdk
gondo4isi sTilksegtete is a rendelke{sre dlll huninerffomis nincs egtmdssal t;ssqhangban. Jelentds a aalds
s{i ksegle te n a lap u ll li ts $n hidryt.
Az ell6tottakkal kozvetleniil foglalkozo szem6lyes gondoskoddst v6.gz6 szem6lyek tobb
mint 80%-a szakk6pzett. A szakmai munk6t t6mogat6-el16t6 szemllyzet l6tsz6ma otthononk6nt
otthon saj6toss6gaihoz. A foglalkoztatottak fluktuicioia
elt€r6, rgazodva a feladatokhoz,
^z
tekintet6ben elmondhat6, hogy a 2074. lanuir 1,. napia 6.s 201,6. december 31. napja kozt,
id6szakban az intlzmlnyt elhagy6 szakmai 6s technikai munkakorben foglalkoztatottak szima
6vr6l-6vre novekszik. 2017. 6vt6l az 6polo-gondoz6 munkakorok betolt6se is neh6zs6get okoz a
nagyv6rosok munkaer6 elsziv6 hatisa miatt. A munkaer6-hi6ny kezel6s6re megvdltozott
munkak6pess6gri dolgoz6kat igyekeznek foglalkoztatni, f5leg kisegit6 munkakotben 4 6r6ban a
rehabilit6ci6 s hozziljirul6s terh6n.
A szakmai felm6r6sen alapul6 hi6ny ellen6rc a dolgoz6k hivat6studatuk, embers6giik 6s a
lehet6s6gek ment6n tisztess6ges, min6s6gi ell6t6st igyekeznek nirrjtani. Az rnt6zm6ny otthonaiban
tobb munkavilllal6i 6rdekk6pviselet, az integr6lt int6zm6nyben I(ozalkalmazoti Tan6cs is
totan6cs iil6s6n
mrikodik. A Tan6cs elnoke, valamint a szakszewezetek k6pvisel6i
^z Wzg
mfikod6s6r6l.
rnt6zm6ny
szakmai
6.s
gazdasig1
az
tijlkozodhatnak
e

Aq

intiryndnjt s<erepe a hefii sToridlis elldtdrendsierben, ualamint a4 elldtotti sTiiksegletek alakuldsnak ismert

tendenddi

Tolna megy6ben az illlami fenntart6k mellett h6rom egyhizr 6s ot nem 6l7ami fenntat6 mfikodtet

szoci6lis szakositott ell6t6st nyujt6 int6zm6nyeket. Fentiek
szenved6lybetegek rehabilit6ci6s ell6t6si formljdbanvannak )elen

id6sell6t6sban
^z
a megy6ben.

6s

a

Az ltt6.zm6ny 1091 f6r5hellyel rendelkezik. Az id6skoruak szimira n6gy telephelyen
6sszesen 286 f6r6hely 6ll rendelkez6sre, melyb6l 30 6tlagot meghalad6 min5s6gfi f6r6hely. A
fogyat6kos szem6lyek ellAtdsit hat telephelyen, osszesen 565 f6r6helyen biztositjik. Az 6polo
gondoz6 elTiltist n6gy telephely 425 f6r5hely6n, 6polo gondoz6 c6hi lak6otthoni ell6t6st k6t
telephely 32 f6r6hely6n, valamint rehabilit6ci6s ellitist k6t telephely 108 f6r6hely6n. Pszichi6triai
betegek 6po16 gondoz6 elTitisira k6t telephely 140 f6r6hely6n van lehet6s6g. Szenved6lybetegek
ellitilsilra megl6v6 100 f6r6helyb6l 40 f6t6helyen 6po16st gondoz6st nyirjt6, 60 f6r5helyen
rehabilit6ci6s ell-6t6s bbtositisira van lehet6s6g.
Az id5s otthonok 286 f6t6hely1re 712 f6 v6rakoz6 jut. Az otthonok tekintet6ben
kimutathat6 13 betolteden f6r6hely egyr6szt az idagot meghalad6 szinvonalir ell6t6s ir6nti ig6ny
csokken6s6b6l ad6dnak, m6sr6szt a lak6felv6teli eljdtds saj6toss6ga miatti (a ki6rtesit6st6l
kezd6d6en 15 nap 611 a k6relmez6 rendelkezlslre a f66hely elfoglal6sira). Az id6sek otthonaiban
az iltlagosvirakozS,siid6 3-5 h6nap. A bekeriil6s alapfelt6tele a napi 4 6rit meghalad6 gondozisi
sztks6glet f.enn6ll6sa, ami mdr ielent6s testi 6s szellemi hanyatl6st is jelent, igy a demens ell6t6si
ig6ny megnovekedett.

A

fogyat6kos szem6lyek ell6tisa ir6nti ig6ny tart6san csokkent. Az 6pol6- gondoz6
f6r6helyek koztl december v6g6n 49 f6r6hely iires, melyb6120 z6rok. Av6rakoz6k szima 74 f6, a
bekoltoz6st a tobben halogatjdk, csak a k6relmet regsztilltag6k.
Ez a tendencia mutatkozlk a fogyat6kos szem6lyek szimlra rehabilitici6s ell6t6st nyrrjt6
telephelyeken is. A 108 f6r6helyb6l20 f&6hely iites, v6takoz6k sz6ma a rchabtlttdct6s elliltisra 7
f6. A lak6otthoni ell6t6sra rij ig6ny nincs, ebben alalchatisi form6ban minden f6r6hely kihaszn6lt.

7

A pszichi6triai otthonok 740 f1r6hely1re 59 f6 vdrakoz6 )ut. A v|rakoz6s 6tlagos ideie 2-3 6v.
A szenved6lybetegeket el16t6 otthon 100 f6r6hely6re 20 v6nkoz6 (a 40 f6r6helyes 6pol6 gondoz6 otthoni elliltisra10 f6,a60 f6r6helyes rehabiliticios elTiltasra 10 f6) jut. Megfigyelhet6 a
novekv6 tgeny az 6polo gondoz6 ell6t6s ilr6nt. Az 6tlagos vilrakozisi id6 3-5 h6nap, mindk6t
elliltisi tipusban.
E lk nfirryse k, uiTsgllato

Az rntegrilh

k t@asTtalatai

tnt6.zm6ny otthonaiban a mrikod6s szab6lyszer6s6g6t 5 kiilonboz5 hat6s6g v'asgdka

ellen6rz6st v6geztek. A fenntart6 a szab6lyszer6s6gi ellen6rz6sen feliil (10 db
ellen6z6s) a szoci6lis foglalkoztatist is ellen6izte (6 db ellen5tz6s), ezen felti{ a bels5 ellen6n6.s 3
t6miban, minden telephelyen ellen6rz6st v6gzett. Az ellen6tz6sek megillTapitisait figyelembe
v6ve, amennyiben sziiks6ges volt int6zked6si terv k6sztilt 6s az abban foglaltakra tekintettel a
hi6nyoss6gok, vagy helytelen gyakotlatok megsztintet6sre keriiltek.
osszesen
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A7 intirytdryf//es7!dsi terve, a jiiudre uonatkoyti cdbk,jauaslatok, elkdprylisek
Tolna megy6ben h6t 6ve mfikodik az rntegrillt szoci6lis int€.zm6ny, melynek szenrezete a
megalakul6sa 6ta szimtala.n villtozilson esett at. A szakmai munk6ban a folyamatos megtijulis
mellett hangsflyt kiv6nnak forditani a hat6kony 6s min6s6gi ell6t6s fejleszt6s6re, ennek ketet6ben:
- Intd4rniryi syabdlyo4lrends7,er folyamatos megrijitilsilra, a v6ltoz6 szab6lyoz6 komyezethez

-

-

tort6n6 alkalmazkod6ssal;
Httmdn erffomisfgjksqldsere ds uddelmdre:
A szem6lyzet folyamatos szakmai k6pz6s6te,
' Az eg6szs6g 6s munkav6delmi el6ir6sok megtattilsira,
. A dolgoz6k lelki eg6szs6g6nek v6delme 6s a ki6g6siik elkeril6se 6rdek6ben
a szemllyzei csoportok, ter.lLpiS,s kozoss6gek kialakit6s6nak
szorgalmazisdra,
A team munka er6sit6s6re, a kompetenciahatdrok poritos meghiz6sira, a
feladatok szem6lyte szabott meghatitozilsira.
A4 irfraaruktilra fejlesT!,isire a fenntafi6 tilmogatisdval, pLlyizaa lehet6s6gek
felhasznillilsival, valamint kiils6 t6mogat6kon kereszttil megval6sul6 fejleszt6sek sor6n
lehetne lehet6s6g.

- A gondo<isi, dplldsi technoldgiafejles{dsire:
Az otthonokban m6g jelent5s fejleszt6ste van sziiks6g, hiszen nem 6llnak tendelkez6ste, v^gy
nem kell6 mennyis6gben gondoz6st megkonnyit6 eszkozok. Itt is figyelembe kell venni a
pillydzatt lehet6s6geket, valamint az otthonokat tilmogat6 alapiwinyok, szervezetek,
maginszemllyekf elajiilisait.
-

Fegtelmerytt is pontos dokumenticiris rendsryr mfikodtet6s6re:

A torv6nyi

6s szakmai kovetelm6nyek r6szletes 6s ellen6rzott dokumentillilst irnak el6, melynek

megtart6sa fontos felt6tele a min6s6gi e1l6t6s batositilsinak is. A dokumentici6 6l-ital v6hk
Iehet6v6, hogy a vezet6segbiztons6gosan nyomon kovethesse a szerrezetben zail6 folyamatokat,
melynek segits6g6vel lehet6s6g nyflik a hib6k jairtilsira, helyesbit6sre, k6s6bbiek sor6n
megel6z6ste.

-

Ga4das,lgos miikiidtetdsre:

A technol6gia fejleszt6se hozziseglt a hum6ner6for6s iobb kihasznillilsihoz, ugyanakkor ezen
z is. Bzek egyrittesen javitjik az elliltas min6s6g6t, ugyanakkot az eglszslg
er6forr6sok
"6d.t-6h.
meg5rz6se ment6n a kiad6sok csokken6s6hez is vezetnek, a tilrsadalombiztosit6si 6s helyettesit6si
kalts6gek megtakant6,s6val. A team munka 6ltal6noss6 t6tel6vel j6 min6s6gu szolgilltatist lehet
ny-ujtani kevesebb magasalt k6pzett szakember akalmazilsa mellett is.

8

jelenlegr szervezet hat6konyabb mfikodtet6se mellett a dolgoz6kat 6s az ellitottakat fel kell
k6sziteni a kozoss6gb e ilgyazottabb ell6t6si form6kban tort6n6 6letvitelre, (t6mogatott lakhat6s) a
sztks6gesazintlzmlrryszolgiltatisarnakLtalakitisira.
Az rnt6zm6ny a pszichiiltriai betegek 6pol6-gondoz6 ell6tis6nak kiv6tel6vel az ell6tottt
ig6nyeknek megfelel6 kapacit6ssal rendelkezik. Az 6tlagos virzkozdsi rd6 n6h6ny h6nap.
Hosszabb t6von a virakoz6 pszrchiiltnai betegek rlsz€re t6mogatott lakhat6s form6i6ban
f6r5helyek ktalal<tt6s6t lehet tewezni.
A fogyat6kos szem6lyek ell6t6sit hosszri tivon a tdmogatott lakhatis kereldben lehet majd
biztositani. A nag intdqydryek kiudltdsa, a dolgoz6k felk6szit6se az ii szakmai szeml6let6 ell6t6s
biztositdsira, a lak6k 6llapotfelm6r6s6t kovet6 felk6szit6se az elkovetkez6 6vek feladata. A
fogyat6kos szem6lyek rehabilit6ci6s int6zm6nyi elhelyez6si id6szak6t kovet6en, amennyiben
^z
sikerteleniil zinl, a bendak6k elhelyez6s6re jelenleg 6pol6-gondoz6 otthonban van lehet6s6g, ami
szal<narlag visszal6p6st jelent szimtkra, ez6rt a jov6ben t6mogatott lakhat6ssal kialakitott
f6r6helyen kiv6njuk 6ket ell6tni, amennyiben ezek a felt6telek megteremt6dnek.
A kitagotda dintden konofi nehd1segkint ilik meg hogy ^ 440 f6 fogyat6koss6ggal 616 ell6tott
nyilv6nval6an nem egyforma m6rt6kben k6pes az orrill6 6lette, ennek figyelembe v6tel6t
ugyanakkor a pillyizatt kiir6s (amelyben bizonyos ell6totti kor helyett csak konkr6t telephelyet
lehetett csak megielolni) nem tette 1ehet6v6. I(omoly ptobl6ma, hogy nem szem6lyekre, hanem
6piiletekre sz6l a kitagol6si pilyizat, igy nincs m6d zrra, hogy az rntlzmlnyek az ellitottlark
6ltaluk i6l ismert sztks6gleteire 6s k6pess6geire tekintettel itemezzlk a f6r5hely-kiv6ltast. Gondot
jelent tovilbbi a rendelkez6sre 6176, el6rhet6, megfizethet6 ingadanok hi6nya, a helyi
onkorm6nyzatok minim6lis egytittrnfikod6si ha)lard6silga.

A

5. A

vizsgilat megillapitisai

5.1. A

hatiskdr tekintetdben

Az

alapvet6 jogok biztos6nak feladat- 6s hat6skor6t, valamint az ezek ellitisdhoz sziiks6ges
vrzsgilatt jogosults6gokat az Ajbt. hat6rozz^ meg. A torv6ny 18. S (1) bekezd6se alapjdn az
alapvet6 jogok biztosilhoz birki fordulhat, ha megit6l6se szelint kozrgazgatilsi szerv, hat6sig
tev6kenys6ge v^gy mulaszt6sa a beadvinyt tev6 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozveden
vesz6ly6vel )fu. (a tovilbbiakban egyiitt vissz6ss6g), felt6ve, hogy a rendelkez6sre 6llo kozigazgatisi
jogorvoslati lehet5s6geket - ide nem 6rtve akozigzzgatisihatdrozatbrosigS feliilvizsg6latilt - mir
kimeritette, vagy jogorvoslati lehet6s6g nincs szdmira biztositva.
A 18. S Q) bekezd|.se a) pontja alapjdn akozszolgiltat6st v1gz6 szerv - fiiggetieniil att6l,
hogy milyen szervezeti formiban mrikodik - az illlamivagy onkorminyzats feladatot ell6t6, illetve
e feladat elliltisiban kozremffkod5 szerv.
Az ombudsmani gyakorlat a ki)ryiolgihatist udgqd sryraek fogalomkorlbe tartoz6nak tekinti
a szoci6lis ell6t6st npit6, igy a fogyat6koss6ggal 616 6s/vagy az id6s szem6lyeket gondoz6
bendak6sos rntlzmlnyekeq amelyel<re az ombudsman vasgillatt jogosults6g^ - az Ajbt. hat6skori
szabillyai 6rtelm6ben - egy6rtelmrien kiterjed.
Az Ajbt. 1. S (3) bekezd6se leszogezi tovibb6, hogy a biztos tev6kenys6ge sor6n kiilonosen hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytatdsival - megktilonboztetett figyelmet fordit a
2007. 6vi XCII. torv6nnyel kihirdetett, a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyek jogair6l sz6l6 egyezmlny
v6gtehait6s6nak segit6s6re, v,6delm6re 6s ellen6rz6s&e.
5.2. Az alapvetd

jogok tekintetdben

A

biztos egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6s-rendszer felt6r6sa sor6n
auton6m, obiektiv 6s neutrilis m6don, l<tzfu6lag alapjogi 6rvek felsorakoztatisival 6s
cisszevet6s6vel tesz eleget mand6tum6nak. Az ombudsmantntlzmlry megalakul6sa 6ta az
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Alkotm6nybu6sdg
orsz6gg1dl6si biztos kcivetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott
^z
alapvet6 joglilaLmi garancii&al 6.s az alapjogok tartalm|val kapcsolatos elvi meg6llapitisun,
valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en - alkalmazta az alapjogkorliltozils alkotm6nyoss6g6t megit6lni hivatott alapjogr teszteket.
Az Alkotmilnybrosig a 22/201,2. g. 11.) -LB hatilrozatiban arra mutatott 16, hogy ,,a4
el6qd Alkotmdnl ds a4 Alapttiruiry eges rendelkeqisei tartalmi egyeqdsdge esetdn ippen nem a konibbi
alkotmirybinisigi dtintdsben negjelend jogeluek itudtelit, hanem a4okfigyelmen kiaiil hagydsdt kell indokolni".
Ugyanakkor a test[ilet a13/2013. C/I. 17.) .NBhatirozatdnakindokohsa sordnazt emelte ki, hogy
az adott hatarozatban vizsg6lt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben mir az Alaptorv6ny negyedik
m6dosit6sa alapjdn i6, el a kor6bbi alkotm6nybir6s6gi hatirozatokban foglaltak
felhaszn6lhat6s6g6t illet6en. A testiilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki azt, hogy ,,a\
Alkotmdrybirrisdg a batdfidt uesqllett alkotmdrytbinisigi hatdmTat fomlskdnt negleliildsdael, a liryegi, aq adott
iigyben felmerill| alkotmdryordgi kdrdes eldiintisdhe4 s4iiksiges mdrtdkii ds terledelmii turtalmi aagy tqi)aegs7,erfr
negfelenitdxel hiaatko4hay'a aag idiqheti a konlbbi hatdm4ztaiban kidolgoqott draeket, jogeluekeL Aq
indokoldsnak is alkotmiryjogi fornlsainak ugtanis a demokratikus jogillamban mindenki slimdra
megiwerhetdnek, ellendriibetdnek kell lennie, ajogbiqlonsdgrgtoJ, oi hogt a diintdsi megfontoldsok dtldtbatdak,
kiiaethetdek legyenek. A n1ilainos dnelds a dtintds indokldsdnak litalapja. A kordbbi hatdroTatokban kifgl'*tt
irvekfelbas1ndlhatdsdgit aiAlkotmdnjtbinisdg ruindig esehfil esetre, a konkrit iigy kontextustiban uiqsgl!'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
Koztilrsasdg Alkotm6nyilrol szol6 7949. 6vi XX. torv6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, 70/A. $ (1)
bekezd6s6nek 6s 70/F. S (1) 6" Q) bekezd6s6nek szoveg6vel, akkor abb6l az 6llapithat6 meg,
hogy a jelen vizsgillat tirgy6t k6pez6 jog6llamis6g e1,ve, az emberi m6lt6s6ghoz val6 1og, az
egyenl5 b6n6sm6d kovetelm6nye, tekintet6ben nem hoz olyan villtozilst az Alaptorv6ny szovege,
mely a kor6bbi alkotm6nybt6sagt gyakodat elvet6s6t, tattalmi 6t6rt6kel6s6t aliltdmasztanil.Igy eb,'r
megilTapitasaim megfogaknaz6sa, az alapjogok 6s az alkotm6nyos elvek 6rtelmez6se sor6n ellenkez6 tartalmri alkotm6nybrosilg1 dont6s megsziilet6s6ig tinyad6nak tekintem
^z
kovet6en
Alkotm6nybtosS.g 6ltal mind az .Llaptorvlny hatillyba l6p6s6t megel6z6en, mind
^z ^zt
hozott hatirozatalban, azok indokol6siban kifeitett meglllapitilsokat, kovetkeztet6seket.
I(iemelend6 emellett, hogy az Alaptorv6ny )O/. cikk (5) bekezd6se kiilon is tartalmazza, hogy
Magyarorsz6g kiilon int6zked6sekkel v6di a csalidokat, a gyemekeket, a n6ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 6l6ket.
A i og dll ami s dg elvd b 61 fa k a d 6 i ogbi z t o n s dg k 6 ve telm 6nye
Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szerint a Magyarorszig figetlen demokratikas jogillam. Az
Alkotm6nybuosilg m6r mrikod6se els5 6veiben elvi 6llel illbpitotta meg, hogy a iogilllam
n6lktilozhetetlen eleme a jogbiTtonsig. Az Alkotm6nybtosig szerint a jogbiztonsilg az 6llam
koteless6g6v6 teszi annak biztositilsit, hogy a iog eg6sze, egyes r6szteriiletei 6s az egyes
iogszab6lyok is uiltlgosak, egydrtelmilek, mffkod6siiket tekintve kisTimithattiak 6s elfireldthatdak
legyenek a normz- cknzettier szimiru
Az trinyad6 alkotm6nybir6s6gi t6zrs szeint a 1og6llamis6g elv6b6l foly6 kovetelm6ny a
kozhatalom , akozigazgatis tortrlny al6 rendelts €ge: a kozhatalommal rendelkez6 szervek a jog dltal
megillapitou mrtkiidisi rendben, a polg6rok szdmdra megismerhet6 6s kiszdmithzt6 m6don
tribAlyrrott korldtok kiiiiitt fejtik ki tev6kenys6gtiket.l A kozigazgatis torv6nyess6ge akkor val6sul
meg, ha i"gi^g szabillyozott elifurisi keretek kozott mfikodik, a iogkorlitozilsra adott
felhatalmaz6.st ped.ig torv6nyi szinten pontosan kell meghatdrozri. Nem hagyhat6 Frgyelmen kivtil
tovibb6,hogy a kis$nithatrisdg- beledrtae aqegysdges jogalkalmalist - is a7efdnli garancidk biTlositdsa
s<1rryan i;ssqgkapcsolldik a< egtff alaryti alapjogok, siabadsdgiogok addelmdael, mintegy kolcsonosen
felt6telezik egym6st.
5. 2.

1.

I L6sd: 56/1991. (XI. 8.) AB hat6rozat
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5.2.2. Az emberi m€ltdsdghoz va16

iog

Az Alaptorv6ny II. cikke alapjin az emberi m6lt6s6g s6rthetetlen, minden embernek ioga van az
llerhez 6s az emberi m6lt6s6ghoz. A kor6bban trinyado 6.s az Alaptorv6ny hatillyba 16p6s6t
kovet6en is hivatkoz6si pontot jelent6 alkotm6nybir6sdg1 gyakorlat az embert m6lt6s6ghoz val6
ioggal kapcsolatosatt ^u^hivja fel a figyelmet, hogy a m6lt6s6g az embert 6lettel eleve egytitt i6r6
min6s6g, amely oszthatatlan 6s kod6tozhatatJan, s ezlttminden emberre n6zve egyen15.
.,\z egyenl6 m6lt6s6ghoz val6 jog az llerhez val6 joggal egys6gben aztblztositia, hogy ne
lehessen emberi 6letek 6rt6ke kozott jogilag kirlonbs6get tenni. Emberi m6lt6s6ga 6s 6lete
mindenkinek 6rinthetetlen, aki ember, fiiggedeniil fizikai 6s szellemi fejletts6g6t6l, illetve
6llapotit6l,6s att6l is, hogy emberi lehet5s6g6b6l mennyit val6sitott meg, 6s mi6rt annyit.2 A
m6lt6s6ghoz val6 jognak r6.sz6t k6pezi az is, hogy minden embett m6sokkal egyenl6 m6lt6s6gir
szem6lyk6nt kell kezelni, vagyis az egyes emberek 6s embercsopottok kozott tilos indokolatlan,
6sszer6tlen kiilonbs6get tenni.3
5.2.3.

A testi

6s

lelki egdszsdghez

va16

iog

Alaptorv6ny )OL cikk (1) bekezd6se 6rtelm6ben mindenkinek joga van a tesd 6s lelki eg6szs6ghez.
Az Alkotminybuosig az eg6szs6ghez valo jog biztosit6sit olyan alkotminyos 6llami feladatk6nt
tirtelmezte, amelyet az 6llam a kozponti szervei 6s a helyi onkorm6nyzai - tovdbbi egy6b szervek rendszere r6v6n val6sit meg. Ennek keret6ben az 6llam egyebek kozott eg6szs6giigyi
tnt1zm1nyhiL6zat mrikodtet6s6re 6s az orvosi e1l6t6s megszervez6s6re koteles.
Az eg6szs6gigyi nt6zm6nyh6l6zat 6s az orvosi ell6t6s kor6ben az Alkotmdnybuosilg
elvontan, 6ltal6nos ism6rvekkel csak eg6szen sz61s5 esetekre kod6tozottan hatirozhaga meg
^z
illlamr kotelezetts6g kritikus nagys6gdt, vagyis azt a sziks6ges minimumot, amelynek hiiltya mir
alkotrrr6nyelleness6ghez yezet.Ilyennek volna min6sithet6 p6ld6ul, ha az orszils egyes teriiletein
az eglszs6gltgyr rntlzm€nyrendszer 6s az orvosi ell6t6s teljesen hiilnyozna. Az ilyen sz6ls6
eseteken tul azonban az illlami kotelezetts6gnek nincs alkotminyos m6rc6je. A lehet6
legmagasabb szintfi testi 6s lelki eg6.szs6.ghez val6 iog teh6t cinmag6ban alanyl. jogk6nt
6rtelmezhetetlen. A kotelez6 t6rsadalombiztosit6s kor6be tafioz6 ell6t6si jogosultsig viszont m6r
val6s6gos alanyi jog, amelynek alkotm6Lnyos alapja a tulajdonv6delem. 154/1,996. (XI. 30.) AB
hatirozatf
5.2.4. A hdtdnyos megkiiltinbdztetds tilalma, a fogyatdkosstiggal il6 szem6lyek vddelme
Az Alaptorv6ny XV. cikk6nek Q) bekezdl.se tartaknazza a d'szkrimindcio i7alm6t, mely szednt

Magyarorszdg az alapvet6 jogokat mindenkinek b6rmely megktlonbciztet6s, nevezetesen fai, szin,
nem, fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v6lem6ny, nemzeti vagy t6rsadalmi

szdrmaz|s, vagyoni, sziilet6si vagy egy6b helyzet szerinti ktilonbs6gt6tel n6lkiil biztositla. Az
Alaptorv6ny XV. cikk (a) bekezd6se tovibbi el6:Lr1a, hogy Magyarorszig az es6lyegyenl6s6g
megval6sul6s6t kiilon int6zked6sekkel segiti, a XV. cikk (5) bekezd6se emellett kiilon is kiemeli,
hogy Magyarorszlg ktilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 6l6ket.
A k6t 6vtizedes, tcireden,
Alaptorv6ny fenti rendelkez6se alapjir, tov6bbra is
^z
ninyad6nak tekinthet6 alkotm6nybir6sdgl gyakorlat rcgzir, hogy a hdtnirytos megktilt;nbiiVletis tilalma
alra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenl6k6nt, egyenl6 m6lt6s6gi szem6lyk6nt kell
kezelrie, az egylru szempontok azonos m6rt6kri figyelembev6tel6vel kell a jogosults6gok 6s
kedvezm6nyek eloszt6s6nak szempontjait meghatilrozni. A megktlonboztet6s alkotm6nyossiga
tekintet6ben
^z Alkotrn6nybk6sig k6t m6rc6t alkaimazott. Az alkotm6nyos alapjogok
tekintet6ben megval6sul6 egyenl6tlen b6n6sm6d eset6n annak alkotm6nyossdga az alapvet6 jogok
korliltozils|ra binyad6 sziiks6gess6gi-ar6nyoss6,gi teszt alapj6n it6lhet6 meg. 86r az Alkotm6ny 2Lisd:64/7991. (XII. 17.) AB hatirozat
3 Halmai Gibor 6s T6th Gdbor Attila (szerk.): i. m. 269. o., S6ri
J6nos: Alapjogok, Alkotminytan
Budapest 2004.94. o. 6s Drin6czi Timea (szerk.): i. m. 58. o.

II. Osiris Kiad6,

ll

ahogyan az Alaptow6ny is - szovegszer6en csak az alapvet6 jogok tekintet6ben tiltotta a
hdtilnyos megktlonboztet6st, az Alkotminybir5s6g szerint e tilalom, ha a megkiilonboztet6s s6rti
az embei m6lt6sighozval6 alapvet6 jogot, kiterjed az eg6sz iogrendszerre.
Az Alaptorv6ny XV. cikk (4) bekezd6se szerint Magyarorsz6g az es6lyegyenl6s6g
megval6sul6s6t kiilon int6zked6sekkel s egiti.
Az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se rogzin, hogy Magyarorszig kiiLlon int6zked6sekkel
v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a fogyatdkosilggal il6ket. Az Alaptorv6ny tehit az
id5seket 6s a fogyatlkoss6ggal 6l5ket gondoskod6sra szorul6 6s ktilon v6delmet ig6nyl6
csoportk6nt emeli ki.
Az Alaptorvlny XV. cikk (2) bekezd6s6ben rogzitett a hdtinyos megkiilonboztet6s
6hal6nos tilalma al6li kiv6telt jelent az .illaptor:r6ny rd6zett tendelkez6se, amelyek alapiln
Magyarorszlg az es6lyesyenl5tlens6gek kiktiszobol6s6t c6lzo rntlzked6seket is tesz. E rendelkez6s
6rtelm6ben az egyenl6s6g tartalmi megval6sulilsdt szolg6l6, az es6lyegyenl6dens6g felszlmolilsz
6rdek6ben tett pozitiv megkii{onboztet6s megengedett.
Az es6lyegyenl6s6g el6segit6se az 6lfam r6sz6r6l egy iogl lehet6s6get biztosit, ugyanakkor
bizonyos, valamely tulajdons6guk (pl. 6letl<or, betegs6g, fogyat6koss6g) ok6n sajitos,
liszolgilltatottabb helyzetiik miatt objekave h6t6nyba keriil6 szem6lyek csopotjainill az illlami
beavatkozis flem fakuhatiu feladat az 6llam koteles hat6kony l6p6seket tenri az etedend6en,
sulyosan egyenl6tlen helyzet felsz6mol6sira. Az alkotrn6nybtt6sdgS gyakorlat szetint az 6l7am
szabads6got 6lvez abban, hogy milyen m6don, milyen jogt, normativ 6s anyagS eszkozokkel
teljesiti az es6lyegyenl5s6g el6mozditis6ra vonatkoz6 alkotm6nyos kotelezetts6g6t, mint il7arnc6h:
e korben m6rlegeLri lehet az eszkozok megvilaszt6sdban az 6llam tehetbir6 k6pess6g6t.
5.2.5. A nemzetkdzi embed

jogi kdtelezettsdgek irvdnyesitdse

bekezd6se 6rtelm6ben Magyarorsz6gnak a nemzetkozi iog;
kotelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben biztositania kell a nemzetkozi jog 6s a magyar 1og
m gy^t 1og7 szab6lyoz6s megfeleljen az Egyezmlny 6ltal
osszhang;16t, jelen esetben azt, hogy
^
fel6llitott 6s a Bizottsig 6ltal lelzett kotelezetts6geknek. Ebbe nemcsak az tartozik bele
6telemszer6en, hogy a jogendszerben nem maradhatnak olyan szabillyok, amelyek nem
egyeztethet6ek ossze az Egyezm6ny rendelkez6seivel, hanem az is, hogy ahol sziiks6ges, ott a
jogalkot6 6rdemi 6s hat6kony l6p6seket tegyen ahi6nyz6 szab6lyoz6,s megalkotisa 6rdek6ben.
AzEgyezmlny 4. cikke 6rtelm6ben6kal6nos kotelezetts6gek kor6be tartoznaka krivetkez6k.
1. A r6szes 6llamok kotelezetts6getvillTalnakata, hogy biztositj6k 6s el6segitikvalamennyi
alapvet6 emberi iog 6s szabadsilg teljes megval6sul6s6t valamennyi fogyat6kossiggal 616 szem6ly
sz6mirt, a fogyatlkossilg alapiiln tort6n6 b6rmif6le hitinyos megkiilonboztet6s n6lkiil. Ennek
6rdek6ben a rlszes 6llamok v6l7ali6k,hogy:
a) meghoznak minden megfelel6 jogalkot6si, kozigazgatilsi 6s egy6b int6zked6st a ielen
E gy ezmlnyb en fo glalt j o gok v 6 g ehaitisa 6tdek6b en;
b) megtesznek minden megfelel6 int6zked6st, ide6rtve a iogalkot6si l6p6seket ^
fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek h6tr6nyos megkiilonboztet6s6t tartalmaz6 torv6nyek,
rendelkez6sek, szok6sok 6s gyakotlat m6dosit6sa vagy eltorl6se 6rdek6ben;
c) frgyelembe veszik a fogyat6koss6ggal 615 szem6lyek emberi iogatnak v6delm6t 6s
el6mozdrtS.s6t valamennyi politika 6s program sorin;
d) tart6zkodnak minden olyan cselekedetben 6s gyakotlatban val6 r6szv6telt6l, amely nem
cisszeegyeztethet6 a jelen Egyezm6nnyel, 6s biztositlilk, hogy a, hat6s6gok 6s kozrntlzm6nyek a
ielen Egyezm6nnyel osszhangban tev6kenykedienek;
E minden megfelel6 int6zked6st meghoznak b6rmely szem6ly, tnt6.zm6ny v^gy
maginv6llalkozis 6ltal a fogyat6kossS,g alapifu tort6n6 h6tr6nyos megktilonboztet6s felsz6mol6sa

Az

Alaptorv6ny

Q cikk Q)

6rdek6ben;

kutat6sokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg vagy segitenek el6 az egyetemesen
telnrezett 6rrtk, szolgiltat6sok, eszkozok 6s l6tesitm6nyek vonatkozisdban, a jelen Egyezm|ty 2.

f)
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r6fordit6ssal
el6segiwe
egyetemes tervez6st a szabv6nyok

cikk6ben meghatilrozottak szerint, amelyek a lehet6 legkisebb villtoztat6ssal6s

megfelelnek

a

fogyat€koss6ggal

anyagS

616 szem6lyek speciilis ig6nyeinek,

felhasznillhat6sirgukat 6s hasznillarukat, valamint el6segitik
^z
6s ir6nyelvek kidolgoz6sa sot6n;
g) kutat6sokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg, vagy segitenek e16 a fogyat6koss6ggal

616

szem6lyek sz6mira alkalmas rij technol6gi6k, bele6rtve az lnform6ci6s 6s kommunikici6s
technol6gi6kat, a kozleked6stfmozgist segit6 eszkozok, k6sziil6kek 6s seg6deszkozok
el6rhet5s6g6nek 6s hasznillatilnak el6mozditAslra, els6bbs6get biztositva az el€rhet6 kolts6ggel
j6t6 technol6gr6knak;
h) hozziflrhet6 informilcrokat biztositanak a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyek szimira a
kozleked6st segit6 eszkozokr6l, a k6sziil6kekr6l 6s seg6deszkozokr6l, ide6rtve az ni
technol6giikat, csakrigy, mint a segits6gnyujt6s, timogat6 szolgilltatisok 6s szolg6latok m6s
form6ir6l;
i) el5mozd(tj6k a jelen Egyezm6nyben foglalt jogok oktat6s6t a fogyat6koss6ggal 616
szem6lyekkel foglalkoz6 szakemberek 6s alkalmazottak szimLra az e jogok 6ltal btztositott jobb
segits6g- 6s szolg6ltat6snpjt6s 6rdek6ben.
2. Tekintettel a gazdas6gi, t6rsadalmi 6s kulturilis jogokra minden r6szes 6l7am v617alia,
a
hogy rendelkez,Ssre all6 er6for6sai fels5 hatdrdig, ,3s, sziiks6g eset6n, a nemzetkozi
egyiittmfikod6s keret6ben, int6zked6seket tesz e jogok teljes megval6sitisdnak fokozatosan
tot6n6 e16r6se 6rdek6ben, fenntart6s n6lktil, a nemzerkozt joggal cisszhangban, a jelen
F,gy ezm6nyben foglalt kotelezetts6gek halad6ktalan alkalm azdsira.
3. A jeten Egyezm6rry v6.greha1t5,sfua t6ny'a'16 jogalkot6s 6s politik6k kidolgozisa '6s
v|.grehajtisa sor6n, tov6bb6 a fogyat|koss6ggal 616 szem6lyeket 6rint5 k6rd6sekkel kapcsolatos
mis dont6shozatah eljdrS,sokban a r6szes i'llamok szorosan egyeztetnek, amelybe aktivan
bevonj6k k6pviseleti szervezeteiken keresztiil a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyeket, ide6rtve a
fogyat6kos s iggal 616 gyermekeket is.
4. A jelen Egyezmlnyben semmi nem 6rtelmezhet6 rigy, mint ami befoly6solja a r6szes
611am iogilak, vagy az adott r6szes 6llam vonatkozilsilban hat6lyos nemzetkozi jognak a
fogyat6kossigal 616 szem6lyek jogainak hat6konyabb szabillyozdsitbiztosit6 rendelkez6seit. A
jelen Egyezm6nyben rr3szes 6llamok 1oga, szerz6d6sei, szab6lyozisa vagy szokisai 6ltal elismert,
tragy tAtt^lmazott emberi jogok 6s alapvet6 szabads6gok nem korlltozhat6k vagy csorbithat6k
arra hivatkozilssal, hogy a jelen Egyezmlny az adott iogokat,vagy szabads6.gokat nem, vagy csak
kisebb m6t6kben ismeri el.
5. Jelen Egyezmlny rendelkez6sei mindenf6le korliltozis vagy kiv6tel n6lkiil a szovets6gi
6llamok valamennyi r6sz6re vonathoznak.
5. 3.

Az iigy dtdeme tekintetdben

Az

6l7amnak, a t6rsadalom szervezeteinek 6s tagjainak oly m6don kell tev6kenys6gtket v6gezri,
hogy az ne okozhasson olyan kirosod6st, amely fogyat6koss6g kialakulisihoz vezet,'iTetve ollan
ktirillmdryteket kell ldtreboTni, anefyben a fogyatikos emberek kdpesek lesqnek te!'esebb iletre is a

fogy atdko sstigu kb d I fa kadd terh ei

k

cstikke n th e tde k.a

A tervez6si, dont6si folyamatok sor6n kiemelten kell kezelni a fogyat6kos szem6lyek
saj6tos sziiks6gleteit, 6.s figyelemmel kell lenni ana, hogy a fogyatdkos qgmifiek a bdrki dltal igerytbe uehetd
khetfsigekkel csak kiilonleges megolddsok alkalmalisa esetdn dlhetnek. A fogyat6kos szem6lyeket 6int6
dont6sek sor6n tekintettel kell lenni arra, hogy a fogyat6kos szem6lyek a tdrsadalom 6s a helyi
kozoss6g egyentangri tagtrat, ez6fi meg kell teremteni a1okat afeltdnleket, anefiek lehetfud tes{k sylnukra
a tdrsadalmi iletben uali resiuin/t.u Az 6l.Jum koteles gondoskodnt a fogyatlkos szem6lyeket megillet6

a
5

Fot.2.
Fot.2.

$ (1) bekezd6s
S

(3)-(4) bekezd6s

l3

jogok 6rv6nyesit6s6r6l, a fogyat6kos szem6lyek hitrilnyait kompenz6l6 rntlzmlnyrendszer
mrikodtet6s 616l a nemzetgazdasilgmindenkori lehet5s6geivel osszhangban.6
5.3.1.

A

Ondlti-iletuitel - kdzdssdgbe val6 befogadds - lakhatisi fotma megvdlasztdsa

a kd{)ssigbe uald befogaddsnil s4ild / 9. cikke 6rtelm6ben az Egyezm6nyben
r6szes illamok elismerik afogyatdkossigaldl6 srymdfiek egenhjogit a kditissegben uald dletheTds mdsokkal
egyenlt sqabad diintishei uall jogit; minden sziiks6ges 6s hat6kony int6zked6st megtesznek annak

CRPD tinlilld iletyitelnfl

ds

6rdek6ben, hogy a fogyat6kossiggal 616 szem6lyek telies m6rt6kben 6lvezhess6k e jogaikat 6s a
teljes kozoss6gi befogad6st 6s r6szv6telt, bele6rtve a kovetkez5k biztosit6s6t:
a) a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyeknek ndsokkal a<0/t0r alapon lehetdsdgiik uan lakdhefiiiknek ds annak
megatilas{risdra, hogy ho/ ds kiael ilnek egyiltt, 6s nem kotelezhet6ek bizonyos megszabott
koriilm6nyek kozott 6lni;
b) a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek szimdra boqliferui lehetfsdget biTlositanak tiibbrth ofihoni,
intdryndryi ds egydb ki)it;sxgi tdmogatd sqolgilathoT, beledrtae a7! a srymdlyes segitsiget, me! a kiiii)ssegben
dldsheT. is a kd1iissegbe ttirtdnd beillesTkedisheT, ualamint a kt)ii)ssdgt6l aald els{getelfidis ds kirekesi!fidis

iil ksige s ;
mindenki szimira nyujtott kozoss6gi szolgilltatisok 6s l6tesitm6nyek azonos alapon

m ege l64d se cd/d

.) a

b

dI s

616 szem6lyek szimLra is, 6s ig6nyeil<hez igazitottak.
hogy
a fogyatikos sqemdlynek joga aan afogyatdkossriginak, srymdles
A Fot. /7. $-a kimondja,
kiiriilmdryeinek megfeklf - aalddi, lakriotthoni, intd4rniryti - lakhatdsiforna negadlas4ttisdhal. A fogyat6kos
szem6lyek szdm|ru 6pol6st-gondozilst ny'ujt6, 50 f6n6l nagyobb f6r6helyszimi szoci6lis
tnt6zm6nyek kiv6lt6s6ra a kovetkez6k szeint kertil sot: 2013. december 31-619 legal6bb 1500 f6
fogyat6kos 6s pszichi6triai beteg szem6lynek ell6t6st nyujt6 rnt6zm6nyr f6r6hely l<tv6his6hoz az
eur6pai uni6s t6rsfinarszuozdssal megval6sul6 fejleszt6si ptogramok nyijtanak t6mogatdst; az
ekk6ppen kiv6lt6sra nem keriil5 rntlzm€nyi f6r6helyek kivilltisilra a Korm6ny 6ltal meghatirozott
rendben kertl sor. A kiv6ltist a CRPD 19. cikk6ben meghat6rozott^k figyelembev6tel6vel kell
v6grehajtani.
A Fot. fenti szakaszihoz f1zott indokol6s 6telm6ben Magyarorszdg200T-ben fogadta el a
CRPD-I, amefinek 19. cikke ilj alapokra he!te71 afogyatikos sryndfiek tind//6 iletviteldrdl, illetae lakdhefidnek
megudlas{dsdrtil aal6 gondolkoddst. Ennek alap1dn a fogyatikos srymifiek esetdben is a4 ohsdbb csalddban
maradist, illetue a4 tinitld takdsban t)agy lakfiotthonban ildst, illetue a7 eryket eltsegttd kiiTtissegi alapil
siolgiltatdsokat (siocititis alapsyolgiltattisok) kell elfiryben rdsrysiteni a dr6.gdbb, tomegm6retfi bendakisos
tnt6zr,rr6ryr ell6t6s s al (s zoci6lis szakell6tis s al) s z emben.
Mig a mai rendszerben bizotts6g dont arr61, hogy a fogyat6kos szem6lynek hol kell 6lnie,
zddtg aq ti/ drtikrend alapjdn e{ a diintist a fogtatdkos sq,emi! ho73a meg E<! o< irinluonalat efisitik a4
EU fogyatdkosstigiigyi politikai dokumentumai is. Hasonl6 6talal<tt6st haitottak mir v6gre
Sv6dorsz6gban, Norv6gi6ban, 6s tlyen 6talal<tt6s van folyamatban - uni6s forrisok terh6re Bulg6ri6ban 6s Csehorszilgban. A fentiek 6rdek6ben a rendelkez6s megakadLlyozza a nagyobb
l|tszimi szoci6lis tnt6.zm6nyek tov6bbi noveked6s6t; rogzitt tov6bb6, hogy 2077. ianuir 1-i6.t
kovet6en rij, fogyat6kos szem6lyek 6pol6-gondoz6 c6hi f6r5helye csak lak6otthoni formiban

hozz6f6rhet5ek a fogyat6koss 6ggal

hozhat6l6te.
Ai OFP l--akhatds

7.2. alpony'a szerint a fogyatikos srymifiek /akhatdsdaal
killiiniis sillltal kell figyelembe uenni a7
is

cimsTrlual elldtott

kapcsolatos diintisek ds pmgramok tenteqgse
iinrendelkeTgs ds a tdrsadalmi integniciti alapeludt.

udgrehEtdsa sonln

Ai

elr6l sz6l6 korminyzatt strat6gia alapiiln folytatni sztks6ges a fogyat6kos szem6lyek
sz1mira 6pol6st-gondozist nyujt6 szoci6lis rntlzrrrlnyi f6r6helyek liv6ltisit, hangsulyt fektetve a
kiv6tt6ssaf6rintett szem6lyek 6s int6zm6nyek felk6szit6s6re, tijlkoztatilsdn, tAmoga(as6ra, egyebek
mellett a kiv6lt6st timogat6 mentorh6l6zatb6vit6se :6tj6n. Ezzel pirhuzamosan fontos fejleszt6si
tarr.rog tott lakhat6s elterjeszt6s6t szolg6l6 fejleszt6sek indit6sa, a kapcsol6d6 i6
n6ny
^
gyakorlatokf elhaszrtill|sival,tapasztalattszak6,rt6kbevon6s6val.
6

Fot. 2. $ (5) bekezd6s

t4

Az otthonmandds el6segit6se 6rdek6ben b6viteni sziiks6ges az onill6,6letvitelt el6segit6
szoci6lis alapszolgilltat6sok, 6s a lak6helyhez kozeli szolgilltatasok kor6t. At kell tekinteni a
lak6sok 6s a lak6kotnyezet akad6iymentesit6s6nek t6mogat6si tendszer6t, az esetleges alternativ
megold6sok - egyebek mellett a fogyatlkos feln6ttek 6ttal ig6nybe vehet6 szoci6lis b6rlak6sok
-vagy
on6lt6 tulajdonri speci6lis el6takar6koss6gi form6k - sz6mbav6tele mellett.
^z
A Sryctu.75. S O @ bekeTdisei 6rtelm6ben t6mogatott lakhat6s a fogyat6kos szem6lyek, a
pszichi6uiai, illetve szenved6lybetegek r€szlre biztositott ell6t6s, amely az 6letkornak, eg6szs6gi
6llapotnak 6s onell6t6si k6pess6gnek megfelel6ery az ellitott on6ll6 6lewitel6nek fenntart6sa,
illetve el6segit6se 6rdek6ben biztosiga a lal<hatdsi szolgilltatilst, az on6ll6 6letvitel fenntartisa,
segit6se 6rdek6ben ment6lhigi6n6s, szoci6lis munka kot6be tartoz6 6s egy6b tamogat6 technikik
alkalmazis|val vlgzett esetvitelt, az elliltott 6letkoriilm6nyeinek figyelemmel kis6r6s6t biztosit6
kis6r6 timogatilst, az elT6tott komplex sziiks6glet-felm6r6se alapj6n, erre vonatkozo rg6ny eset6n
ezen beliil az 6tkez6st, az 6pol6s-gondozist, a fe1leszt6.st, a t6rsadalmi 6letben va16 r6szv6telt
segit5 szolg6ltatisokat.
A lakhat6si szolgilltatas legfeljebb hat f6 szimira kialakitott lak6sban vagy h6zban, v^gy
h6t-tizenk6t f6 szilmdra kialakitott lak6sban vagy hizban, 'vagy legfeljebb otven f6 elhelyez6s6te
szolgdlo lak6s ok, 6priletek egyiittes 6b en biz tosithat6.

rendelet rendelkezik a timogatott lakhat6s rlszletszabillyarol, amelyek
6rtelm6ben a tdmogatott lakhalds
a) az egy€n sztks6gleteihez illeszked6 m6don, term6szetes 6s professzion6lis tdmogat6i hillozat

A7 S{sM

llttehozisival 6s mrikodtet6s6vel timogat'1a a lehet6s6g szerinti on6ll6 6letvitel kialakit6s6t

6s

fenrtartdsit a s zoci6lis ell6t6rendsz er kapacit6sain beliil,
b) szem6lykozpontu, egy6nre szabott szolgilltatilsok, t6mogat6sok, programok nyi\tisdval illetve
a csoportos 6s a k6pviseleti megold6sok mell6z6s6vel bbtositia a dont6s szabadsigilt az egy6n
elv6rdsaihoz 6s ig6nyeihezigazod6lakhat6si 6s timogati,si forma megvillasztis6ban,
c) az egy6n megl6v6 k6pess6geire 6pitve, a lal<hatas 6s a mindennapi 6letvitel timogatisilrak
kiilonv6laszt6sa r6v6n lehet6s6get biztosit az on6ll6 6letvitelhez sziiks6ges n1 k6szs6gek
elsajiltitasilra.l

A

t6mogatott lakhat6s a komplex s{iksegletfelndrds eredmlnye alapliln biztosithat6. A
komplex sztiks6gletfelm6r6st az iglnybevev6nek a szolgilltatAst megalapoz6 kortilm6nyeiben
tort6nt villtozds eset6n, de legk6s6bb az els6 sziiks6gletfelm6r6s id6pontj6t kovet6 m6sf61 6v
mrilva, ezt kovet6en pedig legal6bb h6rom6vente meg kell ism6telri.8
A t6mogatott lakhat6s siakmaifeladatai kiiriben a s1olgiltatds sonin bilositani kell
a) a lak6hely, 6r - a t6vmunka kiv6tel6vel - a munkahelyi feladatok, valamint a szabadtd6
eltolt6s6nek szlw 6laszt6sdt,

b) a foglalkoztatilst, abban az esetben, ha a komplex sziiks6gletfelm6r6s eredm6ny6nek megfelel6
foglalkoztat6si lehet6s6g rendelkez6sre 6ll,
c) a segits6gnyrrjt6st a kultur6lis 6s szabadid6s tev6kenys6gek szervez6s6ben, t6tsas kapcsolatok

feontartisiban,
lehet6s6get

d) a

az ell6t6st

ig6nybevev6 6letkoriilm6nyeivel kapcsolatos probl6m6k on61l6
megold6sfua, sztks6g eset6n segits6get a dont6sek meghozatal|hoz,
e) az elTiltdst ig6nybevev6 sziiks6gletei szerinti szolglltatdsok el6thet6s6g6nek megkonnyit6s6t, ide
lrfrre az on6ll6 6letvitel lialal<ttisdt segit6 k6pz6sekhez,progr^nrckhoz val6 hozzdf6r6.st.
A napi 6letritmust a kovetkez6 szempontok alapliln kell kialakitani:
a) a munkav6gz6s, a szabadtd6 eltolt6se,
b) a munka- 6s a szabadid6 megfelel6 ardnya,
c) a timogatott lakhat6s fenntart6sdbanvillTalt feladatok elliltisa,
d)aszociilbskapcsolatokfenntathat6sdgdnakbiztositilsa.e
7

SzCsM rendelet 110/A. $ (1) bekezd6s
SzCsM rendelet 1,10/8. $ (1) bekezd6s
'SrCrM rendelet 110/D. S (1)-(2) bekezd6sei
8
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5. 3. 2. Sz em 6lyi fel td telek
Amint az ahelyszirivizsgillat sor6n folytatott besz6lget6sb6l6s a bek6rt tratatyagb6l is kideriil, az
alkalmas (elhivatott) 6.s szaklpzett 6pol6k
int6zm6nyben sz6mottev5 probl6m6t jelent az
^u^
hi6nya. Ennek a t6nynek rendkiviil nagy jelent6s6ge v^n hazat szoci6lis ell6t6s valamennyi
^
teriilete tekintet6ben. Az alacsony b6rez6s 6.s a ftzrka:Jag rendkivtil megterhel5 munka, valamint a
motiv6ci6 hiilnya miatt egyre tobben hagylilk el a p6lyit, kiilfoldi munkav6llalils, vagy az ipar adta
munkalehet6s6gek kihaszn6lisa clljibol. Az eg6szs6giigy 6s az oktat6s teriilet6n tot6nt
b6rrendez6.s elsziv6 batisa a szociilhs szakipol6k vonatkozisdban is 6rezhet6, mtndez
:r;rtezrr.eny mindennapjait az id6s 6s a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek ell6t6sa
megneheziti
^z
ter6n. A szakdolgoz6k elv6ndorl6sa kovetkeztlben az elTiltas szakmai szinvonala cscikken, 6s
tekintettel zta, hogy a t6rs6gben kev6s a fiatal, igy a munk6ta jelentkez6k sz6ma is csek6ly. A
megfelel6 szinvonalir elliltils biatosit6sdra a iogszab6lyi minimumfelt6telek teljesit6se eset6n is
kev6s az es6ly, ugyanakkor az e szeinti szem6lyi felt6telek biztositisa a v6zolt korii[m6nyek miatt
gyakorlatilag lehetetlen, j6 esetben a 8-10 osztillyra 6ptil6 szoci6lis 6pol6-gondoz6 alap-k6pz6sben
r6szt vett munkav6llal6kat kell alkalmazniuk, de egyre ink6bb arr k6nyszeriilnek, hogy
szakk6pzeden, y^gy m6s szakmlval rendelkez6 jelentkez6ket is felvegyenek seg6d6pol6i

munkakotte.

ai

A

elldtottak
srymdlyi fehitelek uonatkolisdban turtdsan fenndllf bidryosstigok iissT,essigiikben
jogal,
aq egyenld binismdd
tekintetdben a minden embert egtenlt ndrtdkben megilletd emberi mdlnisdghoT uald
kiiaetelmdnlduel, a fogyatdkossriggal d/6 srymdfiek kiemelt uddelmdnek dllami kii*kTgttsegeuel tissiefilgdsben a
uissTrisstig bektiuetkerysdnek a lehetdseget hordaqfuk magakban, toadbbd nem felelnek meg a CRPD 4. cikkdn
a kpu 16 ne m
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5.3.3. Osszegzds

Amint azt a CRPD

on6l16 6letvitek6l 6s a kozoss6gbe val6 befogad6sr6l sz6l6 19. cikke rogzitt, az

Egyezmlnyben r6szes 6llamok elismerik a fogyatdkossdgal dl6 srymifiek egyenlf jogit a kti4i)ssegben uald
dbthq u misokkal egyenld sqabad diintdshq uald jogh; minden sziiks6ges 6s hat6kony int6zked6st
megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a fogyat6kossilggal 616 srymdfiek telju mdrtdkben ilueihessdk e
jogaikat ds a te!'es kiiTi)ssdgi befogadfu ds risTudteh, bele6tve a kovetkez6k biztosit6s6t:
a) a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyeknek ndsokkal a<0/t0s alapon hhetisdgiik uan lakdbe!ilknek
ds annak megudlasTlisdra, hog hol fu kiaeldlnek egyiitt, ds nem ktiteleThetdek biqorytos megslabott ki)riilmdrytek
koTi)tt dlni;

b) a fogyat6koss6ggal 616 szemllyek sz6m6ra horyifirdsi lehetdsdget bi$ositanak tiibbfdle otthoni,
intdryndryi is egydb ktiqtissdgi tdmogatti sgolgilatboq, beledXae a{ a s7,emifies segitsdget, nefi a kti{)sugben
ildshe1 ds a kiiitissigbe ftirtdni beilkspkeduheq, ualamint a ktiqdssdgtdl uah els{getelfidds ds kirekesT!fidis
m ege l6ii s e cdI d b 6 I sznks 6ges.
tett liltogatils tapasztalttai 6s a rendelkez6sre 6116 inform6ci6k alapifin
elmondhat6, hogy az lflticzmlnyi f6r5helykiv6lt6ssal egy olyan folyamat kezd6dott el, amely az
6rintettek szimilra biztosan, tovilbbi sz6mos jelenleg m6g int6zm6nyben 616 fogyatlkos szem6ly
szdmira garuntilThztja a jov6ben emberi jogaiknak teljesebb gyakorlilsit, egy on6ll6(bb) 6letvitel
alapj6n. Fontos hangsrilyozni ugyanakkor, hogy az rntlzmlnyi f6r5helyek kiv6lt6s6nak
momentuma meglehet6sen komplex, az ell6t6s folyamatos biztositisa mellett sok munk6t,
er6feszit6st 6s els6sorban szakmai elhivatotts6got kovetel6 feladat. AzBgyezm6ny rendelkez6seit
tekintve azonban tov6bbi 6s folyamatos int6zked6sek sziiks6gesek annak 6rdek6ben, hogy a
fogyat6koss 6ggal 616 szem6lyek szdmdra tobbf6le otthoni, int6zm6nyi 6s egy6b kozoss6gi
tiiogat6 szolg6latho z val6 boiliferui lehetdsdget biztositsanak, bele6rwe azt a szemllyes segits6get,
amely a kozciss6gben 6l6shez 6s a kozoss6gbe tort6n6 beilleszked6shez, valamint a kozoss6gt6l
val6 elszigetel6d6 s 6s kirekes zt6d6s megel 6z6s e c6l)6b61 sziiks6ges.

,\z Int6.zm6nyben

t6

Mindezekhez n6lkiilozhetetlen a fentiekben, a szem6lyi felt6telek 6s az rnt|.zmlnyt
f6r5hely-kiv6hdsi folyamat folytatdsa vonatkozisdbar lelzett neh6zs6gek 6tfog6 6s hosszri t6vri
strat6gia alapjfuval6 megold6sa, amely kiterjed mind a fogyat6kos, mind pedig az id6s szem6lyek
ell6t6sira.

A

fogyat6kos szem6lyek tekintet6ben ilyen hosszri

tivi

strat6giak6nt emlitend5

^

fogyat6koss 6ggal 616 szem6lyek szimdra 6pol6st-gon doz6st ny'ujt6 szoci6lis tnt6zm6nyr f6r6helyek
l<tv6hisir6l sz6l6 hossza titv6 koncepci6 Q016-2036), amely az embert jogi szeml6let alapiin a
szoci6lis rnt6.zm€nyek kozoss6gi elliltdslr- val6 6tt6r6s6t 6.s a bentlak6sos intlzmlnyek kiv6ltis6t
tilmogatia a sokelemfi szolgiltatisi gy"tfi kialakit6s6val, a foglalkoztatils kozpontba helyez6s6vel,
figyelemmel a kozoss6gfejleszt6sre 6s a helyi kozoss6gek meger6sit6s 6re egyarint.
Ugyanakkor az e vrzsg6latban felt6rt gyakorlati tapasztalatok 6s jelz6sek 6rtelm6ben
indokoltnak tinik a stratdgia megual|sitisiho1 kapcsolddd pdfiniail rvndsryr u ai erdn!'esen kiipontositott
megfogaLmazott
fennturtrii modell nitktidisi mechanirynusainak feliilui1sgilata, kiilonosen a stnt6gS6ban
6s az esedeges
hat6konysiga,
eredm6nyess6ge,
c6lok el6r6s6re va16 alkalmazisuk t6nyleges
opimaltzillils s ztiks 6ges s6ge tekintet6ben.
Tekintettel ana,hogy a hum6n er6foris fejleszt6s foglakoztatasi szemponti vizsgillata az
alapiogi biztos vtzsgillaa hat6skor6nek kereteit r6szben meghaladja, a uonatko4ti megillapitd:omat
elsdsorban fgyehnfelhiudskdnt rtigrytem. Mindazon6ltal a nagyl€tsz6mi bendak6sos int6.zm6nyi

kortilm6nyek osszess6giikben alkalmasak atr^, hogy az 6rintett fogyat6kos szem6lyek
vonatkoz6sdban a minden embeft egyenlf ndrtdkben megilhtd embei mdlttisdghoi uald jogal, ai egyenld
bdndsmdd ktiaetelmdnlduel, a fogyatdkosstigal dl6 syemd$ek kiemelt uddelninek dllani kiiteleryttsegeuel
dsqefiigisben uissTdssdggyaniljdt

ds bektiuetkeqdsdnek khetdseget aessdkfel.

'ntlzmlnyek

kapcs6n fontosnak
ideiglenes hat6lyu bejegyz6sekkel mrikod6 szoci6lis
megold6st jelent
k6rd6sben
l6t
ugyan
sz6mos
tartom hangsrilyozni, hogy a bendak6sos int6zm6nyi
a riszorti6 szem6lyek h6tkoznapi 6lete tekintet6ben, azonban olyan kiszolg6ltatott helyzet is,
amelyben minden vrzsgillt 6s fentebb vilzolt, valamint kifog6solt t6ny, koriilm6ny elfogadhatadan.
Ombudsmank6nt kiemelt feladatom ezeknek az embereknek az alapjogart 6rv6nyesit5
iogilllami rnt6zm6nyr gatatciilk mfikod6s6nek segit6se, ellen6rz6se, a hiinyok szimon k6t6se. A
fogyat6kos ember-k6p rijragondol6sa immanens feladata a iogillami struktur6ban, demokratikus
elm6leti t6rben gondolkod6, a jogv6delemben elkotelezett ombudsmannak. A fogyat6koss6gtgy

Az

kozelmrittig a szaknai 6s alapjogi 6rvrendszerben az emberi jogok elm6leti 6s
szociol6giai 6telmez6s6nek p6rhuzamos tort6nete. Az adminisztrici6 er5teljes kotelezetts|.gei az
ENSZ Egyezmlny rattftkillilsa ut6n drnamiz6l6dtak, az ombudsmannak pedig a maga saiiltos
eszkozeivel, alkotminyos 6rvekkel az ii alapjosi teret kellett vi16goss6 tenni.
A fentiek alapifu 6ll6spontom szerint alapos okkal vet6dik fel a k6rd6s, hogy a szem6lyi 6s
tfugyi felt6telek vonatkoz6s6ban jelent6s hi6nyoss6gokkal tendelkez6 int6zm6nyekben 616
szem6lyek alapvet6 jogainak s6relme meddig 6lland6sithat6 az e1]6tdsi 6tdek folyamatossig6ra
val6 hivatkoz6ssal az ideiglenes hat6l1'u mfikod6si enged6lyek hatillydrak meghosszabbitS,sival.
V6lem6nyem szerint az elliltisi 6rdekre val6 hivatkoz6s keret6ben nem csup6n a mrikod6s
jogszer6s6g6nek adminisztrativ garanctir6l sztiks6ges gondoskodni, hanem az int6zm6nyi
eg,6szen

a

f6r6helyek l<tv6lt6siig
elhanyagolt tirgyi 6s szem6lyi koriilm6nyek halad6ktalan
^z
megsziintet6s6r6l is, hiszen az rlyer koriilm6nyek kozott - egyes esetekben hosszir 6vek, 6vtizedek
6ta - 616 ell6tott szem6lyek szimLn sok esetben az'nt6zm1ny az 6letik egyetlen szintere.

Mindezekre tekintettel meg6llapitom, hogy a szem6lyi 6s t6rgyi felt6telek tart6s hi6nya miatt
tobbszor meghosszabbitott hat6lyt ideiglenes hatilyi bejegyz6s alapjin mfikod6 bendak6sos
tnt6.zm6nyek mfkod6se aqdrintettek uonatkoryisdban a minden embert egyenlf mdrtikben megilktd embei
mdltd:dgho7 uald jogal, a7 egyenlf bdnisrndd kiiuetelminyduel, a fogatdkossdgal dl6 srymdlek kiemeh
addelminek dllami ktitehryttsegeuel iiss1eJilggdsben uisslitsrigot oko7, tovdbb| nem felel meg a CRPD 4.
cikk6b6l eredeztethet6 nemzetkcjzi kotelezetts6geknek sem.

l7

6. Int6zked6seim

A

vizsgillatom sor6n feltirt alap)oggal osszefiigg6 vissz6ss6g megsziintet6se 6s bekovetkez6se
lehet6s6g6nek jov6beni megel6z6se 6rdek6ben az Ajbt.32. $ alapj6n felk6rem aqembei erffomisok

minit4eret, hogy a tirca hosszu tivi, int6zm6nyi f6r6hely-kiv6lt6si strat6.gqa alapiiln tenrezett
int6zked6sei sor6n forditsanak ktilonos figyelmet a szoci6lis rntlzrr.lnyek szem6lyi, tirgyi,
mffkod6si, szakmai felt6telei biztositdsilnak garanci6)ta, valamint a jelent6sben rcgzitett alapvet6
jogok 6rv6nyesiil6s6vel osszefiigg6sben tett megAllapit6soka.

Budapest, 2017.
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