AIAPvET6locor BrzrosA
AZ ENSZ NEMZETI EMBERI JOGI INTEZMENYE
NAIH nytlvdntattisi sz6m: 40689

Az alapvetl jogok biztos6nak

JELENTESE
az AJB-738/2017. szimt iigyben
El6zm6ny : LJB -27 3 4 / 20 1 6.

Erintett szerv: Hum6n Sztilda Nonptofit I(ft.
Nemzeti Rehabilit6ci5s 6s Szoci6lis Hivatal6s jogut6d szervei

2017

Az alapvet6 jogok biztosdnak
Jelent6se

az lrJB 738/2017. szhrntfi iigyben
el6ad6: dt.BotzaBehta
dr. Csik6s Timea
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l. ltz eliilths meginditilsa,

el6zm6nyek

Hum6n Szu6.da Nonprofit I(t. (a tov6bbiakban: Foglalkoztat6) mrikod6s6vel kapcsolatos
ott foglalkoztatott fogyat6kos embetek
panaszbeadviny lrkezett Hivatalomhoz, amelyben
^z
f o glalko ztatisi koriilm6nyeit 6relme zte a b ea dv 6ny o z 6 .
Tekintettel arra,hogy a beadv6nyban leirtak alapjin felmedilt az emberi m6lt6s6ghoz val6
joggal osszefiigg6 vissziss6g, illetve az -Llaptow6nyben deklar6lt fogyat6kossdggal616 szem6lyek
kiemelt v6delme 6s az egyenl6 bin6sm6d kovetelm6nye s6relm6nek gyanrija, az alapvet6 jogok
biztos66l szolo 2071. 6vi CXI. torv6ny (a tovilbbiakban: Ajbt.) 21. S a) 6s b) pontja, illetve (2)
bekezd6se alapjin tdjlkoztatist k6tem a Nemryti Rehabilitdcids is Srycidlis Hiaatal (a tovibbiakban:
NRSZH) fiiga7gafl!'dtdl, valamint munkarircaim heltsryni uirygilatot folytattak a troglalkoztat6
kozponti rodi)6ban 6s egyik telephely6n.

A

s

2. Etintett alkotminyos iogok 6s alapelvek
jogillamisdg eludbdl fakadd jogbi4onsdg ktiuetelmdryte ds a tisq/exdges e/drishoq uald jog
[Alaptorv6ny B) cikk (1) ,,Magyarorszilg fiiggetlen, demokratikus jog6llam."];
A nemrytkt){ jogi ktitele<yttsdgek d: a belsd jog tissqhanga [Alaptorv6ny Q) "ikk Q)-Q)
bekezd6s,,Magyarorszig temzetkozi jogi kotelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben
biztositja a nemzetkcizr jog 6s a magyar jog osszhanglt. Magyarotszilg elfogadja a
nemze&ozi jog iltalilnosan elismert szabilyait. A nemzetkozi iog m6s fotS.sar
jogszabillyban tot6n6 kihirdet6silkkel vilnak a magy^r jogtendszer r6.sz6v6."f;
Aq enberi mdltdsdgltoq aald jog [Alaptorv6ny II. cikk ,,Az embed m61t6s6g s6rthetetlen.
Minden embetnek joga van az 6lethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz, m^gzat 6let6t a
^
fogafiatist6l kezdve v6delem illeti meg."];
Aq egyenlf bdndsndd ktiuetelminle 6s aq esdfiegyenltsdg elfimoTditdsdnak elae [Alaptorv6ny XV.
cikk (1)-(2)-(5) bekezd6s ,,A torv6ny el6tt mindenki egyenl6. Minden embet jogk6pes.
Magyarorszdg
alapvet6 jogokat mindenkinek b6rmely megkiilonboztet6s,
^z
flevezetesen fa1, szin, nem, fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v6lem6ny,
nemzeti vagy tirsadalmi szilrmazis, vagyoni, sztilet6si vagy egy6b helyzet szerinti
kiilonbs6gt6tel n6lkiil btztositia. Magyar.orczig ktilon int6zked6sekkel v6di a
gyetmekeket, a n6ket, az id6seket 6s a fogyat6kkal6l6ket."
Afogyatdkossriggal dl6k kiemelt addelme [Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6s ,,Magyaruszig
kiilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a fogyat6kkal

A

616ket."]

3. Alkalma z ott io gszab tilyok

A

fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogair6l sz6l6 ENSZ Egyezmlny Magyarotsz6gon
kihfudette a 2007. 6vi XCII. torv6ny; (a tovdbbiakban: CRPD)
A szerz6d6sek jogir6l sz6l6 B6csi szetz6d6s (I\dagyarorszdgot kihirdette a 7987. 6vL 1,2.
torv6nyerejfi rendelet)
A Polg6ri Torv6nykonyvr6l szolo 2073.6vi V. torv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.)
A munka torv6nykonyv66l szolo 2072.6vi I. torv6ny (a tov6bbiakban: Mt.)
1

Az inform6ci5s onrendelkez6si jogr6l 6s az inform6"ci6szabads6gr6l szol6 2011. 6vi
CXII. torv6ny )a tov6bbiakban: Infotv.)
A szem6ly- 6s vagyonv6delmi, valamint a maginrryomoz6i tev6kenys6g szabilyalrol
szol6 2005.6vi

CX)O(IL torv6ny

(a tov6bbiakban: Szvtv.)

A

kozigazgatist hat6sigp eli6r6s 6,s szolgilltatds 6ltal6nos szab6lyau6l sz6l6 2004. 6vi
CXL. torw6ny (a tov6bbiakban: I{et.)
A nemdohilnyz6k v6delm6r6l 6s a dohdnyterm6kek fogyasztls6nak, forgalmaz6sdnak
egyes szabilyair6l szol6 1,999.6vi XLII. torv6ny (a tovdbbiakban: Ntv.)
A fogyat6kos szem6lyek jogair6l 6s es6lyegyenl6s6gtik biztositS,s6rol sz6l6 1998. 6vi
)O(VI. torv6ny (a tov6bbiakban: Fot.)
A szoci6lis igazgatilsr6l 6s szoci6lis e116t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. torv6ny (a
tov6bbiakban: Szoctv.)
Az egyes kozponti hivatalok 6s kolts6gvet6si szervi form6ban mrikod5 miniszt6riumi
hdttlnntdzm6nyek feliilvizsg6lat|val osszefiigg6 jogut6dl6s6t6l, valamint egyes
kozfeladatok 6tv6tel6r6l szolo 37 8 / 201 6. 6II. 2.) I(orm6nyrendelet
A szoci6lis, gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi szolg6ltat6k, tnt6.zm6nyek 6s h6l6zatok
batos6,g7 nytlvdntartis6r6l 6s ellen6rz6s6r6l s2616 369 /2013. 6. 24.) I(orm. tendelet (a
tov6bbiakban: Sznyr.)
A megvilItozott munkak6pess6gri munkav6llal6kat foglalkoztat6 munk6ltat6k
aldiledttdct6jdr6l, valamint a megv6ltozott munkak6pess6gri munkav6llal6k
foglalkoztatds6hoz nyi)that6 kolts6gvet6si timogatisokr5l szol6 327 /2012. .Ci'I. 16.)
I(orm. rendelet
A szem6lyes gondoskodilst nyijto szocidlis rnt6zm6nyek szakmai feladatair5l 6s
mfikod6siik felt6teleir5l szoL6 7/2000.(I.7.) SzCsM tendelet (a tov6bbiakban: SzCsM
rendelet)
4. A megdllapitott t6nydll6s

a munkahelyi l6gkort a megf6lemlit6s jellemzi, a munkavdlla'l6kat
emberi m6lt6s6gukban rendszetesen megs6rtik, megalilzzik 6ket; mindez az 6rintettek
vonatkoz6siban illlapotroml6shoz 6s jelent6s sz6mi fluktu6ci6hoz vezet. I(it6rt atrz- ts
^
beadvinyoz6, hogy a f6virosi IV keriilet R6zsa utcai foglalkoztat6ban 6s a F6ti irti kozpontban
Panaszos beadv6nya szerint

kamet6kat is felszereltek, amelyet megfigyel6sre, kontrollillilsnhasznillavezet6s6.g.
4,1,

A Foglalkoztat6 miikdddsdtdl

A

szewezet, mint szoci6lis szolg6ltat6 2004 6ta pszichiiltiai-, 6s szenved6lybeteg szem6lyek
kozoss6gi alapeltiltisilt biztositja. A kezdeti id6szakban normativ tfimogatxi rendszerben Q009'
201,7), majd 2012-t6l p6ly6zati ciklusokban. A pszichiilaiai betegek kozoss6gi elTiltisdt egyebek

mellett a szoci6lis igazgatdsr6l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 7993.6vi IIL torv6ny, kiemelten az
1/2OOO. (L7.) SZCSM rendelet alapi6n v6gztk. Sz6khelyiikon a szociillis alapszolgilltatis mellett
rehabilit6ci6s c6hi foglalkoztatas is folyik. Az izemben megv6ltozott munkak6pess6gff szem6lyek
dolgoznak. A munkatirsak els6sorban az 6ltaluk gondozott pszrchilttai betegek koztil keriiltek ki.
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4.2, A

helyszlni uizsgilat taPasztalatai

Munkat6rsaim 2016. mirjus 4-6n tartottak helyszini vtzsgillatot a foglakoztat6nil, amelynek
keret6ben vezet6 munkat6rcaknak 6s tobb megviltozott munkak6pess6gri szem6lynek tettek fel
k6rd6seket a munkakodilm6nyeikkel kapcsolatban.
A foglalkoqattisi ueqytt elmondta, hogy rehabilitici6s foglalkoztat6s ketet6ben jelenleg 83
f6t foglalkoztatnak, valamennyien megv6ltozott munkak6pess6g6ek, legtobbiiik a kozoss6gi
ell6t6sban is r6szt vesz. A Foglalkoztat6 menedzsmentj6ben, segit6i/gondoz6i munkakotben
dolgoz6k kor6ben ielTemz6 fluktuici6t 6nnt6 k6rd6ste elmondta, az ut6bbi id6ben a tatt6s
tivoll6te miatt ideiglenesen felvett munkat6rs jelentett v6ltoz6st a menedzsment szem6lyi
osszet6tel6ben, egy6bk6nt
tekintetdben pedig a

sryktota

ez egy6kal6n nem gyakoi. A

kiiryt)ssdgi elldtdsban dolglqd gondo$k

egydbkdnt i: jellem{fluktudcids hvndre hiuatkolott.

A

tehabilit6ci6s foglalkoztatisban rugalmasan kezeL:rek bizonyos munkakotoket, azokat
egyes megvilltozott munkak6pess6gfi foglalkoztatottak k6pess6geihez, kortilm6nyeihez
^z
6tifu6s. A betolthet6 munkakorok:
tgazitlilk, a tev6kenys6gtipusok kozott szabad

^z

admtrusztici6, k6zbesit6s, tratkezel6s, rigyint6z6s, post6z6s, karbantatt6s, mentorkod6s, takarit6s,
port^szolgalat. A foglalkoztat6sba v6telkor minden esetben szakv6lem6nyek alapiiln tort6nik a
jelentkez6 munkakori besorol6sa, amely k6s6bb, 6llapot- vagy koriilm6ty-v6ltozis ok6n villtozhat.
Megfogalmazdsa szerint a rehabilitici6s foglalkoztat6sban er6teljes 6tdek6rv6nyesit6 attitfid
6rv6nyestil, 6s vannak ,,kr6nikus panaszkod6k", akiknek az adott, el6rhet6 lehet6s6g nem felel
meg'

Az tigyfelek foglalkoztat6sa 4 6r6s munkarendben tot6nik, elmond6sa szerint az rgazi
kihiv6st a 'rehabosok' hosszf t6v6 munk6ban tartisa jelenti. A pszichiitriai betegek ('rehabosok')
illapotuka tekintettel jellemz6en nem mobilisak, munk6ba j6r6sukat torekednek rugalmasan
t6mogatni: a f6viros kozigazgatilsibatirin kiviik6l 6tkez6 foglalkoztatottak szimdta rrregtlli.tik az
utazdsi kolts6get, vagy neh6z anyagl. helyzetben l6v6 munkavilllal6tkat gyaktan egyirtt fiaztat16k
fogyat6koss6gi kedvezm6nnyel utaz6 klienseik kis6r6ik6nt, dijmentesen.

Saj6t iizemorvosuk van, szez6d6ssel alkalmazr,ak pszichi'6tert, konyvel6t, honlapszolgiltat6t, munka- 6s t6zv6delmi e16ad6t, valamint akkredit6lt feln6t&6pz6si szolgiltat6st is
nlnijtanak.

A F6ti riti kozpontba beosztott negadltoqott mankakepesdgt munkatdrsakkal folytatott
besz6lget6sek alapjin elmondhat6, hogy

a foglalkoztatottak

)61 6rztk magukat munkahelytikon,

v6lem6nyirk szerint j6 a viszony a munkat6rsak 6s

kozott

is.

A

kamenikfelsT,ereldsdnfl

^vezet6seg
nen kaptak tu!'dkoqlahist,felttitele{seik uannak amll, hogy a{ mi okbrll sqgreltdkfel - pilddul, hogy pontosan
irkeqrynek a mankakeqddsrq rossTulldt eutdn d:qleljdk a{. Tobben ielezt6k, hogy szeretn6nek tobb - 6

v^gy 8 - munka6r6ban dolgozni. Egy gondoz6 munkat6rs kifog6solta vezetlslg
^
gondoz6k kozotti magas fluktu6ci6t, amely egyri.szt a m6shol ad6d6 jobb
munkakortilm6nyekre, m6sr6szt pedig a vezet6siggel kapcsolatos konfliktusokra vezethet6 vissza.

viselked6sm6diit,

A

6.s a

sryint a Rriqsa utcaifoglalko{atdban
ttibb sqgmilt 7auar. Slrelmezte m6g, hogy biztositanak szimira mobiltelefon-hivisra haszn6lhat6
meghatirozott cisszeget, amit a munkakor6b6l kifoly6laga legtobb esetben meghalad, aztpedig
levoni 6k a fizet6s6b 61.
gondo4i a kameniknil s{ntdn nem kapott tQ'ikoqtatdst, de tudomdm

J

A

R6zsa utcai telephelyen a foglalkoztatottak a foglalkoztat6 6piilet hilts6 ftszlben, a
konyh6ban toltik idejiiket, elmonddsuk szerint arydrt sq,ervtnek itt tatdTkodni, rzert oda nem q,erelnkfel
kanenit.

A R6zsa utcai telephelyen megsz6litott munkav6llal6k hangulat6t

6s viselked6s6t

kozony,

apit:a ellemezte a feltett k6rd6sek v onarkcsz6s6ban.
j

Munkat6rsaim k6rd6s6re a Foglalkoztat6 vezet6je elmondta, hogy a Fdti titi kiiryonil
imddban a kamenik nem mfrktidnek, de e7! a nunkaudllaldkkal nerz kii4i;ltdk. A R6zsa utcai
foglalkoztat6ban felszerelt kamer6k mfikod6sben voltak, a vezet6 mobiltelefonj6n nyomon
kovethet6 volt minden ott zail6 esem6ny.
A helyszini vizsgillat egyebekben feltirta, hogy a megvilltozott munkak6pess6gri
munkav6llal6k 6s vezet6s6g tagat sz6m6ra kiilon mosd6kat alakitottak ki. A megvilltozott
^
munkak6pess6gri szem6lyeknek a munkahelyiikre maguknak kell hozni a toalettpapirt.
Doh6nyozni az 6piileten kiviil lehet, azonbat a bels6 udvarban l6ttak munkatdrsaimk6t takait6t,
oljg Foglalkoztat5 egyik igytnt6,z6je az els6seg6lynyujt6 szobib6l jott ki, 6s 6rz6kelhet6en a
^
szobdt dohdnyzisra hasznilltak (hamutart6, ctgatettis dobozok). A gondozottak :ratat szabadon
hozzS,flrhet5k voltak, a szekrlny nem volt z6rhat6, egyes iratok (munkaszerz6d6sek)
k6asztalon, szabadon el6rhet6k voltak.
4.3,

^z

A Nemzeti Rehabilitdcids 6s Szocidlis Eliuatal lfiigazgatdjdnak vdlasza

Megkeres6semben az NRSZH1 f6igazgat6i6tol k6rtem, hogy a hozzilm fotdul6 61-iral
s6relmezetteket 6s a helyszini vizsgillat sor6n feltirtakat vtzsgLlja meg 6s szakmai Ll76spontjfu6l,
tett, valamint tenni tetvezett int6zked6ser6l tililkoztatasson. A vizsgVlat6ban k6tem, kiilon is
t6rjen ki az egyes k6rd6sekre, azokat 6s az azokra kapott villaszokat a kovetkez6kben pontokba
szedve r6szletezem.
A Foglalkoztat6n6l az NRSZH munkat6rsai helyszini ellen5z6st tartottak, amely egytlszt
a megkeres6semben megjelolt k6rd6sek vizsgillatdra, misr6szt a foglalkoz6si rehabilitici6s
tev6kenys6ghez kapcsol6d6an el6irt felt6telek teljesit6s6nek vizsgdlattra terjedt

ki. Az elvl.gzett

ellen6rz6s v6grehajt6s 6tk6t t6nyez6 hatirozta meg:

az ercdeipanaszbeadv6ny pontos 6s teljes tartalmz ismeret6nek hi6ny6ban csak kozvetett
inform6ci6k 6lltak rendelkez6sre, ami aFoglalkoztat6 6ltal foglalkoztatott munkavall^l6illtszilmta
tekintettel riem tette 1ehet6v6, hogy konkt6t esetvizsgdlatokatv6.gezzenek;
az NRSZH vizsgdla:d eszkozrendszete a megvilltozott munkak6pess6gfi munkav6llal6kat

foglalkoztat6 munk6ltat6k a}jrrredrtlcioiilrol, valamint a megvilltozott munkak6pess6gri
munkav6llal6k foglalkoztatisihoz ny,ujthat6 kolts6gvet6si timogatisokr6l sz6l6 327/201'2' C1'1.
16.) I(orm. rendeletben, illetve a szem6lyes gondoskod6st ny6jt6 szoci6lis tnt6zm6nyek szakmai
jeladatat6l6s mrikod6siik feit6teleu6lszolo 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben el6futakon alapult,
ez|.tlizdr6lag az e iogszabillyokban meghatirozott kovetelm6nyek teliesril6s6t vrzsgllta.
Hangsulyoz ta a f6igazgat6, hogy bdr a Foglalkoztat6 az e17en6ru6st v6.gz6 munkat6tsakkal
val6 rendszeres 6s szem6lyes kapcsolatra va16 tekintettel 6rdemi 6s telies kot:6 villaszokat
igyekezett adni a feltett k6rd6sekre, ezek a szakteriiletek alapvet6efl nem tartoztak az NRSZH
egyes kozponti hivatalok 6s k<ilts6gvet6si szervi formiban mfkod5 miniszt6riumi h6tt6rint6zm6nyek
^z
felii,lvizsg6lat6val osszefiigg6 jogut6dl6sir6l, valamint egyes kozfeladatok 6ts6tel6r6l sz6l6 378/2016. (XII. 2.)
Korm6nl,rendelet 10. 5 lrflef.ezaese 6rtelm6ben 2016. december3T-6r^, Aht.11. S (3b) bekezd6s b) pontia alryiirr
1

Az NRSZH

beolvad6sos kiilonvil6s

tti6n jogut6dlissal megszrint.

4

hatiskor6be. Az NRSZH hatiskor6t a 74/2015.(111.30.) I(orm. rendelet, az

tn.

rehabilit6ci6s

akkredit6ci6s tanrisitvinrryal rendelkez5 munk6ltat6kat 6dnt6 ellen6rz6si feladatkor6t,
kapcsolatrendszer6t pedig, a 327 /2012. (XI.16.) I(orm. rendelet szabilyozza. Ezen iogszab6lyok
nem telepitenek az NRSZH-Ia 6ital6nos t6nyitist, al6,-fol6,rendelts6gi, feliigyeleti, 6ltal6nos
ellen6rz6si jogkort, igy a Foglalkoztat6 - mint onill6 jogi szem6lyis6ggel tendelkez6 gazdasigS
tfursasilg vonarkozilsilban a 327 /2012. 6I.16.) I(otm. rendelet 16.$-6ban foglaltakon
tulte{eszked66n ellen6rz6,st tartati, beszimohatni, jogs6rt6 illlapot megsziintet6se 6rdek6ben
feladatokat meghatir.ozni nincs az NRSZH-nak feladat- 6s hat6skarc. AltAspony'uk sqerint afettett
kirddsek kapcsdn ellen6@sekre, a panasqok d: a by'ekntdsek kerylisdre, a7 esetleges jogsTabdfis,irtisek
negaltapittisdra, ayok oraosldsa irdekiben feladatok meghatdroqasdra a Nemryti Adataddelrni is
Informdcirlsrybadstig Hatdsdg ilktue aq Altani N,ipegisrydgiigyi dr TisTlioruosi Sqolgilat, adott esetben a
munka feliigyelet, foglalko4atds-feliigyelet illetdkes qgrueq,eti egysdgei rvndelke4nek hatdskdrrel.

Az
)

e gy

ombudsmani megkeres6sben feltett k6rd6sek tekintet6ben

z 6ko nyve a kove tke z 6ket r o gzitette

a

helyszini el1en6tz6s

:

t. Mikor sqgreltdkfel a kanenikat a Fdti riti ktipontban, illetae a kirya utcai nlEhefien?
Munk6ltat6 nyiatkozata szerint a F6ti riti telephelyre 2013 jrinius6ban telepitett6k 6t az ercdettleg
2011-ben aJ6zsef Attila utcai telephelyre vhsirolttendszert, aR6zsa utcai telephelyen pedig 2015
m6rcius6ban, 6prilisiban szerelt6k fel a kamerarendszert (avisirl6.x.ol sz6l6 szimla m6rciusi).
2.

Mi

a cdlja a kamerarends4yr mfikiidtetdsinek?

A kamerarendszer - amely a Munk6ltat6 nyilatkozata szerlnt kb. 2 6ve nem mrikodik, egy bedzilst
kovet5en tot6nt meghib6sodis kovetkeztlben - ci/a elsdsorban a ,,uissrytturtti et6" a kpank
eredeti sz6nd6kaik szerint napi 24 6riban,
megakaddfioryisa irdekiben, mtndazonilltal
^z
is kiterjed a F6ti
mozgis6rz6kel6 funkci6val mffkodtetett. A kamerarendszer
^vezet6sl,glirodikra

utcai telephelyen.
3.

A

n u n kaad Ila I d ka t

t@ dko 7!a tt d k- e

a k am e rare n ds 7,e r

m frkii d ds d nfl?

Munk6ltat6 rigy nyilatkozott, hogy a F6ti riton l6v6 telephelyre kor6bban kihelyeztek a kamerarendszer mfikodtet6slt jelz6 t6bl6kat, amelyeket azonban a rendszet meghib6sodisa tt6n
ieszereltek. A R6zsa utcai telephelyen a rendszer mfikodik, azonban jelenleg ott nincs t6nyleges
foglalkoztatis, a megszfint Garam utcai telephely berendez6seinek, g6peinek tarolilsdrahaszn6li6k.
A vonatkoz6 tij6koztatis a Foglalkoztat6 Szewezeti 6s Mfikod6si Szabillyzatdban (a
tov6bbiakban: SzMSz) szerepel, azonban a munkaszerz6d6sekben, vagy az azok mell6klet6t
klpez6Tdilkoztat6ban nem, illetve azokban az SzMSz megismer6s1reval6 utal6s nem ta161hat6.
4.

Mi

khet aToka a megudltoqott nunkakdperegfr sqgndfiek, illetue

a

A nyilv6ntartott

egy6ni meg6llapodisok alaplfin a 20/ 5.07.02.

3/ fd

A

gondolik

-

magas anirytilflaktudciQ'dnak?

2016.08.04. ktiTi)tti idtuiak sonin 89

Munk6ltat6 elmond6sa szerint a fluktu6ci6 rlszben a
p6ly6zai tendszer megviltozl,s6nak tudhat6 b", a kor6bban a Fe)6r megyei (velencei)
kapacit6sokat eW jogszab6ly-viltozis miatt a f6viroslhoz csoportositottdk 6t, emiatt k6nyszerrien
a gondoz6r illlorndny 6s az lintett megv6ltozott munkak6pess6gri munkav6lial6i kor is r6szben
6talakult a kot6bbi munkav6llai6k egy r6sze nem villlalta az :utazist, helyettiik 6j munkat6rsakat

fdbdl

munkauitqonla sqiint me&

kellett keresniiik.

A

pszichi6tdai betegekkel kapcsolatos, napi munk6val jdro l<ilivisoknak a szal<klpzett
dolgoz6k koziil sem mindenki tud megfelelni, a munka jelleg6b6l fakad6an a rclattve magas

fluktu6ci6 nem tekinthet6 term6szetellenesnek. A pszichiilatai betegs6ggel kiizd6k
5

munkatev6kenys6ge nem sorolhat6 azonos kateg6ndba a m6s tipusri eg6szs6g-k6tosod6ssal
rendelkez5k6vel, ami szint6n jelent6s oka a munkaszerz6d6sek megszffn6s6nek. A megszfint
munkaszerz6d6sek eset6ben tobbf6le

indok is el5fordult, tobbs6giikben a munkav6llal6k

kezdem6nyeztlk, f6k6nt eg6szs6gtigyi okokra val6 hivatkozdssal

kozlrzete" tort6n6 hivatkoz6s is -

de el6fotdul ,,nem megfelel6
a munkaviszony kozos megegyez6ssel val5 megsziintet6s6t,

-

adott esetbefl egy h6ttel a munkaviszony kezdet6t kovet6en.

Munk6ltat6i oldalr6l a megsziintet6s okai kozott el6fordult speci6lis eset (6sd lentebb), de
a7 igaTolatlan hidrytlisok miatti felmondds telinthet6 a f6 oknak. A megv6ltozott munkak6pess6gri
munkavillal6k kozott el6fordult 2 halilleset is, valamint nyugdriaz6sok. A kiv6lasztott szem6lyi
akt6k kozott tal6lhat6 (volt) olyan, amelyben a munkavilllal6 egy othetes id5szakon beltil k6rte,
majd visszavonta, majd ism6telten k6rte munkaviszonyinak megsziintet6s6t. A magas fluktudcif a
Munkdltatd 20/ 5. durdl s76ll sltkmai bes4lmolQ'dban is sT,erepel.
5. Mi indokolja, hogy o Fdti liti ki)Qontban a aeq,etdsdg tagai, illene a nankaadllallk tVlndra eltdrd hefien
(el:6seg,brytjtd s4obaf uduar) negengedett a dohdryryis?

Munk6ltat6 nytlatkozzta 6rtelm6ben pszichiitnarellitist nyujt6 rntlzmlnyek eset6ben elkiilonitett
dohdnyz6helyet kell kijelolni, a Fdti titi telephefien aqemeleten aqelfisegefidoboqtdmldsdra qolgild tqobdt,
illetue aq udaar egy adon beldt jeltiltik ki dobdry4lhefynek. A munk6ltat6 bemutatta a< orsqtigos
tisTlifdoruosnak a kdrddsben adott t@'dkoqlatdsdt, anel2 sq,erint <art ldgtdrben it kielt;lhetd dohdryt4ihe!
psTlchidtiai u srynueddfibetegek kti{issigi alapelldtdsdt ryiljhl intirytiryben.
Munk6ltat6 k6pvisel5je hat6rozottafl t^gadta, hogy doh6nyz6s tekintet6ben b6rminemfi
megktilonboztet6s lenne a yezet6s1g, illetve a munkaviilal6k kozott, b6tki b6rmelyik
dohilnyz6helyet haszn6lhaga. A Munk6ltat6 k6pvisel6j6nek elmond6sa szerint a sz6ban forg6
helyrs6g nem ,,els6seg6lyny'ujt6 szoba", hanem csup6n a kotelez6en tartand6 els6seg6lynyijt6
doboz tirolilsira szolgillo helyis6g, a helyis6g haszndlatira segits6gnyijtis c6l16b6l eddig m6g nem
volt szriks6g. A Badapest Fdudms Korrndryhiuatala munkatdrsai a 20/6. d?i/i! 19-i hatdsdgi elkndqdsrdl
kidllitott jegyryfiktirgtuben rtig(tettdk, hogy dohdn-yryi: a kielt)lt hefien tiirtdnik, mdsbol dohdry4isra utald jekt
nem tapasqla/tak.

6.

Mi

indokolja, hogy a Fdti titi ktipontban a megudltoqott mrmkakipessigil munkaadllaldk sEdt hasqndlatra

m agu kn a k ke II go

n do s ko

dn i u k

a t 0 a k ttp

ap imi I

n u n ka h efy ii kti n?

Munk6ltat6 nytlatkozata szerint a toalettpapir-kolts6gek kor6bban ire6lisan magasak voltak,
meghaladt6k a ,,norm6lisnak tekinthet5 kolts6gszint" tizszereslt; v6lhet6en a toalettpapir
tekercseket egyesek hazahordtdk, ennek dokument6ci6s alatdmzszt6sa azonban flem 6l1t
rendelkez6sre.

Az ombudsmani megkeres6sben szerepl6 k6td6seken tulmen6en a helyszini ellen6rz6s kiemelten
vizsgillta a foglalkoz6si rehabilit6ci6 megwal6sitilsinak a 327 /2012. (XI. 16.) I(otm. rendelet
szerinti felt6telrendszerlt. A foglalkoz6si rehabilit6ci6s szakmat program, a szem6lyes
rehabilit6ci6s tervek, valamint a rehabthtilci6s tan6csad6 6s a tehabilit6ci6s mentor tev6kenys6gi
nytlvdntattisa, 6s a Foglalkoztat6 az ellen6rz6s sordn jelen l6v5 munkat6rsainak - els6sorban a
vezet6 tiszts6gvisel6 6s a rehabilit6ci6s tan6csad6 - nyilatkoz^t^t alapjiln az NRSZH szakmai
6ll6spontja szerint a Foglalkoztat6nill - osszhangban a koribbi rendszeres Qegut6bb 2016.
augusztus 4-6n v6.gzett) ellen6rz6sek meg6llapitisaival - a hiaatkorytt jog:qabdlyi elfiinlsok
te ki n te td b n re n d s qg ry'e IIegfr hi b d t a agy hi dryt o ss rigo t n e m hirta k fe l.

te[esitdse

e

6

f6igazgat6 kit6rt ugyanakkor arra is, hogy mindez azonban nem jelenti azt, hogy te
fordulhatna el6 olyan mulaszt6s, ami okot ad egy6ni panaszr^ vagy panaszoka, valamint, hogy a

A

Foglalkoztaton6l tapasq1alhatdfluktxlhcid m,is hasonld teudkerysdgetfofitatd, hasonl| egisqsdgkirosoddssal dl6
embereket nagy s4imbanfoglalko{atd akkreditdlt munkdltatdkhoqmirten nem tekinthetf kiiadan maganak.
Ls, hogy a Foglalkoztat6 nyilatkoz^ta szet1flt, jelenleg munkaiigyi per folyik ellene,
Megjegyezte
^zt
amelyet egy kor6bbi munkav6llal6 inditott, akinek munkaviszonya munk6ltat6i felmond6ssal
szrint meg.

A fentiek

alapliln az NRSZH munkat6rsai a Foglalkoztat6n6l tartott 2076. augasztus 31-i

helyszini ellen6rz6s sor6n tett meglllapitisatk alapjir. togzitettlk, hogy a sz6ban forg6 esetben
int6zked6sre okot ad6 kortilm6ny nem 6lit fenn.
5.A vizsgilat megillapitisai
5.1.

A hatdskdr tekintetdben

A

feladat- 6s hatiskoromet, valamint ennek elTiltisihoz sztks6ges vtzsgillai jogosults6gaTm^t az
Ajbt.hatdrozza rneg. A torv6ny 18. S (1) bekezd6se alapj6r az alapvet6 jogok biztosdhozb6rl<t
fordulhat, ha megit6l6se szednt kozigazgatasi szerv, hat6s6g tev6kenys6ge vagy mulasztdsa a
beadv6nyt tev6 szem6ly alapvet6 jog6t s6ti vagy annak kozvetlen vesz6ly6vel ifu @ tovdbbiakban
egyiitt vissz6ss6g), felt6ve, hogy a rendelkez6sre 6116 kozigazgat6.si jogorvoslati lehet6s6geket ide nem 6ttve a kozigazgatisi hatirozat bir6sigi feltilvizsg6latilt - m6r kimeritette, vagy
j ogorvo slati lehet6 s 69 nincs s z6m 6ra biztosit a.
Az Ajbt. 1. S (3) bekezd6se leszogezi tovibb6, hogy a biztos tev6kenys6ge sor6n krilonosen hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytatisival - megkiilonboztetett figyelmet fordrt a
2007. 6vr XCII. torw6nnyel kihirdetett, a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyek jogair6l sz6l6 egyezm6ny
v6grehajt6s6nak segft6s6re, v6delm6re 6s el1en6rz6s6rc. A preaentiu alapjoguidelemre is hangsil/1t belteqd
ombudsmani gtakorlat alapj6n a biztos mandituma keretei kozott marad akkor, amikot az alapiogp,
aspektusir vizsg6lathoz n6lkiilozheteden m6don, eli6r6,sa keret6ben, a konkr6t alapjogs6relmek 6s
ezet alap,il6 panaszok megel6z6se 6rdek6ben 6ttekinti a relev6ns jogS szab6lyoz6st, felt6rk6pezi 6s
jelzi a j ogalkot6s6tt felel6s szervek ttiny 6ba a felmedil5 agg6ly okat.
5.2.

Az alapvetd jogok tekintetdben

A

biztos egy adott t6rsadalmi ptobl6ma mogott 6116 osszeftigg,5s-rendszet feltitisa sor6n
auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, l<tzfu6lag alapjogt 6rvek felsorakoztatis|val 6s
osszevet6s6vel tesz eieget manddtum6nak. Az ombudsmanint6zm6ny megalakul6sa 6ta az
orsz6ggpil6si biztos kovetkezetesen, zsin6rm6tt6kk6nt t6maszkodott az Alkotminyb:r6sig
alapvet6 iogilllami garanciill<kal 6s az alapiogok tatalm6val kapcsolatos elvi megillTapitisatra,

valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en - alkalmazta az alapiogkorliltozis alkotm6nyossig6t megit6lni hivatott alapjogy teszteket.
Az Alkotmilnybrosdg a 22/2072. g. 11.) AB hatarozatdban affa mutatott 16, hogy ,,a7
el6qd Alkotmdry ds aq Alaptdndry egyes rendelkeqisei tatalni egeitsdge esetdn dppen nem a kordbbi
alkotmdrybinisdgi diintisben megjelend jogeluek dtudteldt, hanem arykfigyelmen kiui)l hagydsdt kell indokolni".
Ugyanakkor a testiilet a 1,3/2013. (VI. 17.) .LB hattrozatirak indokolisa sorin azt emelte ki, hogy
az adott hatdrozatban vizsgilt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben mdt az Alaptorw6ny negyedik
m6dosit6sa alapiiln iir, el a kot6bbi alkotm6nybit6sigi hatdrozatokban foglaltak
felhaszn6lhat6silgdt illet6en. A testti{et ennek kapcs6n elvi 6llel mondta l<t azt, hogy ,,a\
Alkotmdrybinisdg a hatiyit ues71lett alkotndrybinl:dgi hatdruqat fomiskint negieltildsduel, a ldryegi, aq adott
iigyben felmeriilf alkotmdnlosstigi kirdds eldontisdheT s7/ksdges mdrtdkfr h teiedelmfr turtalmi uagt sqtiuegsryri
7

a

konibbi batdroyataiban kidolgoTott dreket, jogelueket. A7
indokoldsnak ds alkotmdryjogi fornisainak ugyanis a demokratikus jogillamban mindenki s4lmdra

negielenitdxel hiuatkoTba/a uagy iddqheti

rzegisrzerhetdnek, ellendriqhetdnek kell knnie, ajogbiTlonsdgigerye a<] htgy a dtintdsi megfontoldsok dtldthatdak,

A rytiludnos druelds a dtintds indokldsdnak l,italEja. A konibbi hatdroTatokban kfejtett
dnekfelhasrydlhattlsdglt aqAlkotmdrybinisdgmindigesetrdl esetre, a konkrdt iigy kontextusdban uiqsgi!'a."
Ha osszevetiikaz Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, az Alaptow6ny XI. cikk (1)-(2)

kiiaethetdek legyenek.

bekezd6s6ben, valamint az .Llaptorv6ny XV. cikk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a Magyar
I{oztirsasilq Alkotm6nyir6l sz6lo 7949. 6vi )O( torv6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, 70/A. $ (1)
bekezd6s6nek 6s 70/F. S (1) 6s (2) bekezd6s6nek szoveg6vel, akkor abb6l az 6lTapithat6 meg,
hogy a jelen vrzsgilat tLtgy|t k6pez6 jogilllamisitp elve, az embei m6lt6s6ghoz val6 iog, az
egyenl5 b6n6sm6d kovetelm6nye, tekintet6ben nem hoz olyan v6ltoz6st az "Llaptowlny szovege,
amely a koribbi alkotm6nybt6s6gr gyakorlat elvet6s6t, tartalmi 6t6rt6kel6.s6t aliltilmasztanil. Igy
elvi meg6llapitisaim megfogalmaz6sa, az alapiogok 6,s az alkotm6nyos elvek 6rtelmez6se sor6n ellenkez6 tartalm.d alkotm6nybrosS"gS dont6s megsziilet6s6ig trinyad6nak tekintem
^z
Alkotm6nybirosig 6ltal mind az .Llaptorvlny hatiiyba l6p6s6t megel6z6en, mirld az azt kovet6en
hozott hatirozatatban, azok indokol6s6ban kifejtett megillapitisokat, kovetkeztet6seket.
I(emelend5 emellett, hogy az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se kiilon is tafialmazza, bogy
Magyatorsz6g kiilon int6zked6sekkel v6di a csal6dokat, a gyemekeket, a n6ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 6l6ket.
5.2.1. A

jogtillamisdg elvibdl fakad6 jogbiztonsdg kdvetelmdnye

Az Alaptorv6ny B) cil,k (1) bekezd6se szednt a Magyarorszig f.iggetlen demokratikus jog,lllam. Az
Alkotm6nybir6s6g m6r mrikod6se els6 6veiben elvi 6llel illlapitotta meg, hogy a jogilllam
n6ikrilozheteden eleme a jogbiqlonsdg. -Lz Alkotm6nybhosdg szerint a jogbiztonsS.g az 6llam
koteless6g6v6 teszi annak brztositilsit, hogy a iog eg6sze, egyes r6szteriiletei 6s az egyes
jogszab6lyok is uildgosak, egydnelmilek, mfikod6sriket tekintve kislirnithahiak 6s elfirelithatdak
legyenek

Lz^

norrr,a cimzettjei szimdra.

rdnyad6 alkotm6nybir6s6gi t6,zis szennt a jogdllamis6g elv6b6l foly6 kovetelm6ny a
kozhatalom , akozigazgat6s torv6ny al6 rendelts 6ge: a kozhatalommal rendelkez6 szervek a jog dltal
megiltapitott miiktidisi rendben, a polg6rok szimara megismethet6 6s l<tszilmithat6 m6don
szabillyozott korldtok kd3iitt feitik ki tev6kenys6giiket.2 A kozigazgatis torv6nyess6ge akkor val6sul
meg, ha l"gl^g szabilyozott eli6t6si keretek kozott mrikodik, a iogkoilAtozdsra adott
felhatalmaz6st pedig torv6nyi szinten pontosan kell meghatirozri. Nem hagyhat6 figyelmen kiviil
tovilbb6.,hogy a kislirnithattisdg- belednae aTegysiges jogalkalmaVio - ds a4eldnisi garancidk bi7lositdsa
s<urlran tissrykapcsolddik a< egtes alaryi alaplogok, sqabadsdgiogok uddelmduel, mintegy kolcsonosen
felt6telezik egym6st.
5.2.2.

Az emberi mdltdsdghoz

va16

iog

Az Alaptorv6ny II. cikke alapj6n az embei m6lt6s6g s6rthetetlen, minden embernek ioga valn az
llethez 6s az emberi m61t6s6ghoz. A kor6bban uityad6 6.s az .Llaptorv6ny hatillyba i6p6s6t
kovet6en is hivatkoz6si pontot jelent6 alkotm6nyblrosdgp gyakorlat az emben m6lt6s6ghoz val6
joggal kapcsolatosart attahivja fel a figyelmet, hogy a m6lt6s6g az ernbei 6lettel eleve egytitt jit6
s ez6tt minden embere n6zve egyenl6. Az
-irr6.6g,- amely oszthatatfan 6s korl6tozhatatlat,
joggal
jog
egys6gben aztbiztosiga, hogy ne lehessen
val6
az
llethez
val6
egyenl6m6lt6s6ghoz
.mberi 6letek 6rt6ke kozott i"grl^g ktilonbs6get tenni. Embed m6lt6s6ga 6s 6lete mindenkinek
6rinthetetlen, aki ember, fiiggetlentl ftztkai 6s szellemi fejletts6g6t5l,-illetve 6l7apotdt6l,6s att6l is,
hogy emberi lehet6s6g6b6l mennyit val6sitott meg, 6s mi6rt annyit.3 A m6lt6sighoz val6 iognak
z
3

56/1991 (XI. 8.) ,\B hatirozat
64/1991 (XIL 17.) .\Bhatirozat
8

r6,sz6t k6pezi az ts, hogy minden embett m6sokkal egyenl6 m6lt6s6gri szem6lyk6nt kell kezelni,
vagyis
egyes emberek 6s embetcsopotok kozott tilos indokolatlan, 6sszer6tlen kiilonbs6get

tenni.a

^z

5.2.3. A hdtdnyos megkiililnbdztetds tilalma, a fogyatdkosstiggal6l6k vddelme

Az Alaptorv6ny XV. cikk6nek Q) bekezdl.se tartalmazza a dtszkrrminici6

tilalrr.L6t, mely szerint
Magyatorszdg az alapvet6 jogokat mindenkinek b6rmely megkiilonbciztet6s, nevezetesefl fa), szin,
nem, fogyat6koss6g, nyelv, val16s, politikai vagy m6s v6lem6ny, nemzeti v^W tarsadalmi
sziltmazds, vagyoni, sziilet6si vagy egy6b helyzet szerinti ktilonbs6gt6tel n6lktil biztositla. A.z

Alaptor6ny XV. cikk (a) bekezd6se tovibbi el6trja, hogy Magyatorszdg az es6lyegyenl6s6g
megval6sul6s6t kiilon int6zked6sekkel segiti, a XV. cikk (5) bekezd6se emellett kiilon is kiemeli,
hogy Magyaror.sz\g kiilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n5ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 616ket.

A k6t 6vtizedes, tciretlen, az ,Nlaptowlry fenti rendelkez6se alapj6n tovibbra is
irinyad6nak tekinthet6 alkotm6nybuosigigyakodat r6gzitt, hogy a hdtniryos negkiili)nbiiTtetds tilalma
arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenl6k6nt, egyenl6 m6lt6s6gir szem6lyk6nt kell
kezelnie, az egylri szempontok azonos m6rt6kri figyelembev6tel6vel kell a jogosults6gok 6s
kedvezm6nyek eloszt6s6nak szempontjait meghatilrozni. A megktilonboztet6s alkotm6nyossiga
Alkotm6nybit6sdg k6t m6rc6t alkalmazott. Az alkotm6nyos alapjogok
tekintet6ben
^z
tekintet6ben megval6sul6 egyenl6den b6n6sm5d eset6n annak alkotm6nyossdga az alapvet6 jogok
korliltozdsira i6nyad6 sztks6gess6gi-atinyossdgS teszt alapjin it6lhet5 meg. 86r az Alkotm6ny ahogyat az .Llaptow6ny is - szcivegszer6en csak az alapvet5 jogok tekintet6ben tiltotta a
h6tr6nyos megkiilonbciztet6st, az Llkotminybir6sig szerint e tilalom, ha a megkiilonboztet6s s6rti
az emben m6lt6s6ghozval6 alapvet6 jogot, kiterjed az eg6sz jogrendszere.
Az Alaptorv6ny XV. cikk (4) bekezd6se szerint Magyarorszig az es6lyegyenl6s6g
megval6sul6s6t ktilon int6zked6sekkel segiti. Az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se rogzitt,hogy
Magyatotsz6g ktilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6.s afogyatdkossdgal
d/6ket. Az Alaptorv6ny tehit az id6seket 6s a fogyat6koss6ggal 6l6ket gondoskodisra szorul6 6s
kirlon v6delmet ig6ny16 csopotk6nt emeli ki. Az Alaptorv6ny XV. cikk (2) bekezd6s6ben rogzitett
a hiltinyos megkiilonboztet6s 6ltal6nos tilalma al6li kiv6telt jelent az Alaptowlny idlzett
tendelkez6se, amelyek alapjdn Magyarorszig az es6lyegyenl6dens6gek kikriszobol6sdt c6lz6
int6zked6seket is tesz. E tendelkez|.s 6rtelm6bet az egyenl6s6g tartalmi megval6sul6.sit szolgil6,
az esllyegyenl6dens6g felsz6mol6sa 6rdek6ben tett pozittv megkiilonboztet6s megengedett. Az
es6lyegyenl6s6g el6segit6se az 617am ftsz6t6l egy jogi lehet6s6get biztosit, ugyanakkot bizonyos,
valamely tulajdonsiguk (pt. 6letkot, betegs6g, testi fogyat6koss6g) okdn sa)itos, kiszolgiltatottabb
helyzetiik miatt objektive h6tr6nyba kertil6 szem6lyek csoportjainill az illlami beavatkozds ,xem
fakultatiu feladat az 6ilam koteles hat6kony l6p6seket tenni az eredend6en, srilyosan egyenl6tien
helyzet felsz6mol6sdra. Az alkotm6nybu6sagl esetjog szerint az 6llam szabads6got 6lvez abban,
hogy milyen m6don, milyen jogi, normativ 6s
eszkozokkel teljesiti az es6lyegyenl6s6g
^rly^gr
el6mozdtt6s6ra vonatkoz6 alkotm6nyos kotelezetts6g6t, mint 6llamc6lt e korben m6rlegelni lehet
az e szkoz ok megv 6lasztis 6b an az 6l7am teherb ir6 k6p e s s 6g6t.
5.2.4. A nemzetkrizi embed

jogi kdtelezettsdgek 6rvinyesitdse

Az

Alaptorv6ny a cikk @ bekezd6se 6rtelm6ben Magyarorsz6gnak a nemzetkozi jogS
kotelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben biztositania kell a nemzetkozi jog 6s a magyar jog
osszhangiit, jelen esetben azt, bogy a m^War iogi szab6lyoz6s megfeleljen az Egyezmlny 6ltal
fel6llitott 6s a Btzottsdg 6ltal ielzett kotelezetts6geknek. Ebbe nemcsak az tarozik bele

a

Halmai Gdbor 6s T6th G6bor Attila (szerk.): i. m.269. o., S6riJ6nos: Alapiogok, Alkotminytan
Budapest 2004. 94. o. 6s Drin6czi Timea (szerk.): i. m. 58. o.

II. Osiris Kiad6,
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6telemszerrien, hogy a jogtendszerben nem maradhatnak olyan szab6lyok, amelyek nem
egyeztethet6ek ossze az Egyezm6ny tendelkez6seivel, hanem az rs, hogy ahol sziiks6ges, ott a
jogaikot6 6rdemi 6s hat6kony l6p6seket tegyen ahi6nyz6 szab6lyoz6s megalkot6sa &dek6ben.
Az Egyezmlny 4. cikke 6telm6ben 6ltal6nos kotelezetts6gek kor6be tafioznak a kovetkez6k
1. A r6szes 6llamok kotelezetts6getvilllalnak ata, hogy biztositiilk 6.s el6segitik valamennyi
alapvet6 emberi jog 6s szabadsl.g teljes megval6sul6s6t valamennyi fogyat6kossiggal 616 szem6iy
szimira, a fogyat6kossdg alapjdn tot6n6 b6tmif6le h6t6nyos megktilonboztetl.s n6lkiil. Ennek
6rdek6b en a r6sz es 6llamok v 611ali6k, ho gy

:

a) meghoznak minden megfelel6 jogalkot6si, kozrgazgatS"si 6s egy6b int6zked6st a jelen
F,gy ezmlnyben foglalt j ogok v6grehaj t6sa 6rdek6ben;
b) megtesznek minden megfelel6 int6zked6st, ide6rtve a jogalkot6si l6p6seket a
fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek hitrrinyos megktiLlonboztet€.slt tafialmaz6 torv6nyek,
rendelkez6sek, szok6sok 6s gyakodat m6dositisa vagy eltorl6se 6rdek6ben;
c) figyelembe veszik a fogyatlkoss6ggal 616 szemllyek emberi jogainak v6delm6t 6s
el6mozdrt6s6t valamennyi politika 6s program sor6n;
d) tart6zkodnak minden olyan cselekedetben 6s gyakorlatban val6 r6.szv6telt6l, amely nem
osszeegyeztethet6 a jelen Egyezm6nnyel, 6s biztositj6k, hogy a hat6s6gok 6s kozntlzm6nyek a
j

elen Egyezm6nnyel osszhangban tev6kenykedj enek;

minden megfelel6 int6zked6st meghoznak bitmely szem6ly, tnt6.zm6ny y^W

")
magdnvilllalkoz6s

6ltal a fogyat6kossilg alapjfui tort6n6 h6tilnyos megkirlonboztet6s felszimolilsa

6rdek6ben;

f)

kutat6sokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg vagy segitenek el6 az egyetemesefl
tetyezett 6ruk, szolg6ltat6sok, eszkozok 6s l6tesitm6nyek vonatkoz6siban, a jelen Egyezmlny 2.
cikk6ben meghatdrozottak szerint, amelyek a lehet6 legkisebb villtoztatdssal 6s anyagi r6fotdit6ssal
megfelelnek a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek speci6lis ig6nyeinek, el5segitve
felhaszn6lhat6s6gukat 6.s hasznillatukat, valamint el6segitik az egyetenes tervez6st a szabvdnyok
6s ir6nyelvek kidolgoz6sa sor6n;

g) kutat6sokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg, vagy segitenek el6 a fogyatlkoss6ggal 616
szem6lyek szdmdn alkalmas rij technol6gi6k, bele6ttve az informdci6s 6s kommunikici6s
technol6gi6kat, a kozleked6.stfmozgdst segit6 eszkozok, k6sziil6kek 6s seg6deszkozok
el6rhet6s6g6nek 6s hasznillattnak el6mozdttisira, els6bbs6get biztositva az el6rhet6 kolts6ggel
j6r6 technol6gi6knak;
h) hozz6f6rhet6 informilci6kat biztositanak a fogyat6koss6ggal 616 szemllyek sz6m6ra a
ni
kozleked6st segit6 eszkozokr6l, a k6sziil6kekr6l 6s seg6deszk<izokt61, ide6rtve
^z
m6s
6s
szolg6latok
szolgilltatilsok
timogat6
segits6gnyujt6s,
mint
a
csakrigy,
technol6gi6kat,
formdlr6l;
i) el6mozditjik a jelen Egyezm6nyben foglalt jogok oktatdsdt a fogyat6koss6ggal 616
szem6lyekkel foglalkoz6 szakemberek 6s alkalmazottak szdm|ru az e jogok 6ltal biztositott iobb
segits6g- 6s szolg6ltat6snyujt6s 6rdek6ben.
2. Tekintettel a gazdas6gi, t6rsadalmi 6s kuttur6lis jogoka minden r6szes 6llam villlalia,
hogy a rendelkez6sre 6116 er6fordsar fels6 hatdrug, 6t, sziiks6g eset6n, a temzetkozi
egyiittmrikod6s keret6ben, int6zked6seket tesz e jogok teljes megval6sit6"sinak fokozatosan
tort6n6 el6r6se 6tdek6ben, fenntart6s n6lkiil, a nemzetkozi joggal osszhangban, a jelen
Egyezm6nyb en foglalt kotelez etts 6gek halad6ktalan alkalm azds6t a.
3. A jelen Egyezm6ny vlgrehajtisilra trdny,ilo jogalkotds 6s politik6k kidolgoz6sa 6s
v6grehajt6sa sorin, tovibbd a fogyatlkoss6ggal 616 szemllyeket 6rint6 k6rd6sekkel kapcsolatos
m6s dont6shozatat elj66sokban a r6szes 6llamok szorosafl egyeztetnek, amelybe aktivan
bevonj6k k6pviseleti szervezeteiken kereszttil a fogyatlkoss6ggal 616 szemllyeket, ide6rtve a
fogyat6koss 6ggal 616 gyermekeket is.
4. A jelen Bgyezmlnyben semmi nem 6rtelmezhet6 rigy, mint ami befoly6solia a t6szes
6llam 1og6nak, vagy az adott r6szes 6l7am vonatkozdsiban hat6lyos nemzetkozi iognak a
10

fogyat6koss6gg:al 616 szem6lyek jogainak hat6konyabb szab6lyoz6s6t biztosit6 rendelkez6seit.

A

jelen Egyezm6nyben r6szes 6llamok joga, szetz6d6sei, szabillyozilsa vagy szokisai 6ltal elismert,
vagy tartalmazott emberi jogok 6s alapvet6 szabads6gok nem korliltozhat6k vagy csotbithat5k
alrahrvatkozilssal, hogy a jelen Egyezm6ny az adott jogokat, vagy szabads6gokat nem, vagy csak
kisebb m6rt6kben ismeri el.
5. Jelen Egyezmlny tendelkez6sei mindenf6lekorl6toz6s vagy kiv6tel n6lktl a szovets6gi
611amok valamennyi r6,sz6re vonatkoznak.
5.3,

Az iigy dtdeme tekintetdben

Az Ajbt. 1. S (3) bekezd6se 6telm6ben az alapvet6 jogok biztosa tev6kenys6ge sor6n - ktlonosen
hivatalb6l inditott elj6r6sok lefolytat6s6val - negkiiltinbti4ent fgyelmet fordit a 2007. tiui XCIL
tiirvdnnlel kibirdetett, a fogyatdkossdgal dl6 sryndfiek jogainil qdld egyeryndryt udgrehaltiisdnak segttd$re,
ad de lm dre ds

e

I le ndrry : ire.

A szerz6d6sek log6rol szol6 B6csi szerz6d€ss 31,. cikke 6rtelm6ben a szerz6d6st
j6hiszemfien, kifejez6seinek szovegosszefiigg6siikben szok6sos 6rtelme szerint valamint tdrgya it
cd[a fgyelembeudteliael kell irtelmeyni. A fogyat6koss6ggal 616 szem6iyek jogair6l sz6l6 ENSZ
Bgyezmlny 1. cikke 6rtelm6ben a1EgyeVrudry cdlja valamennyi emberi jog 6s alapvet6 szabadsig
teljes 6s egyenl6 gyakorl6s6nak el6mozdit6sa, v6delme 6s biztositilsa valamennyi fogyat6koss6ggal
616 szem6ly sz6m6ra, 6s a ue/ilk sTiiletett mdlttistig tis{eletben turtdsdnak elilmoqditdsa. Az Bgyezm6ny
alapelvei kozott els6k6nt emliti tov6bb6,hogy afogyatdkosstiggal616 srymdfieket is megilleti a ueksqliletett
ndltdsdg aq egydni autondmia tisqllelete, bekdxae a s@it diintds meghoqataldnak qabads,iglt is a srymdlek
p,bb6l kovetkez6en a jelent6s tartalmibat az emberi m6lt6s6g alapjogi v6delm6nek
f;getlen:igit.u
prim6tus6b6lvezeile a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyeket megillet6 tovAbbi 6s felhivott alapjogok
6rv6nyesirl6s6nek probl6m6it.
Mindehhez kapcsol6d6an szeretn6m kiemelni, hogy a fogyat6koss6gtudom6ny szak6rt6i
szerint paradtgmavilltist jelent az Egyezmlny elfogad6sa. N^gy e15rel6p6st jelentett
^
fogyat6kossdggal 616 szem6lyek jogainak orvosi. szem16let6r6l a szociilhs szeml6lette val6 6tt6r6.s,
azonban ezt kovette aqiljabb ldpds: aTemberi jogi megkiiT,elitds alapldn ual6 gondolkodds. Az embed jogi
szeml6let l6nyege az inlrJluziv (az alany auton6mi6jdnaka szoci6lis kozegben val6 6w6nyesiil6se) 6s
szubsztanci6lis (6nyegi, a fogyatlkos embert, mint az emberi jogok alanyit,6s nem tirgydt szem
el6tt tart6) gondolkod6sm6d.i
Aq onbudsnan alkalmas ara, hogy a maga nmleges is kiegyensilflo{, kiiryethd sryrepduel, illetue a
ki4inikg aq alapjoguidelemre fokusrylld teudkerytsegeuel, az ENSZ nemzeti emberi jogl nt6zm6nyek6nt
val6s tartalmat adjon a CRPD-ben foglaltaknak. Annak az Bgyezm6nynek, amely korszakalkot6
m6don - a ttemzetkozi embed jogr standardoknak is megfelel6en - tov6bbi el6rel6p6seket
genetilna a fogyatlkoss6ggal 616 embetek alapvet6 emberi jogainak 6rv6nyesiil6s6ben.
Az ENSZ Fogyat6kosiigyr lizotts|ga 2074 mdiusitban bocs6totta li az Egyezm6ny 9. cikk6hez
(Hozzif6rhet6s6g) ffizott Altal6nos megjegyzds6t [Genetal comment no. 2.(201,4)), amely
leszogezi,hogy az egyenl6 es6l1.ri hozziflfts a fogyat6kos szem6lyek szim6ru az on6176 6letvitel 6s
annak felt6tele, hogy a t6rsadalom teljes, valamint egyen6rt6kfi, tagSat lehessenek. A f:ztkar
kotnyezethez,kozleked6shez, infotmici6hoz 6s kommunik6cr6hoz - bele6rtve az tnformdci6s 6s
kommunikici6s technol6gSikat 6s tendszeteket -, a nyilvinossigszdmira nyitva 6s rendelkez6sre
6116

l6tesitm6nyekhez 6s szolg6ltat6sokhoz val6 hozzdf6rhet6s6g hiinydban a fogyat6kossiggal

616

szem6lyek nem egyenl6 es6lyekkel vehetnek r6szt a tirsadalmi 6letben.8

s
6

Magyatorszilgon kihirdette a 1987. 6vr 12. torvlryerejf rendelet
ENSZ Egyezrr'lry 3. cikk a) pont

7

Theresia Degener, az ENSZ Fogyat6kosiigyi Bizottsilgirak alelnoke, az ENSZ Egyezm6,ry kidolgoz6s6nak aktiv
r6sztvev6je; 2073. iaruir, Tder, Academy of European Law
8 General comment no2
Q014)L7.
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A dokumentum

hogy'
- ahozzdf6rhet6s6g megval6sitisdt fokozatos v6grehajt6ssai is biztosithatjdk a #,szes 6llamok, az
akad6lyok 6s a korl6tok rovid- 6s klzlptdv:ia tervek alapi6n, hat6kony m6dszerel val6
lebont6s6val; mindezt folyamatosan 6s rendszetezettefl, fokozatosan 6s egyenletes eloszl6sban;
- a r6szes illamok kotelesek elfogadni, kihirdetni 6s monitorozni a nemzeti hozz6f6rhet6s6gi
standardjaikat; els6 l6p6sk6nt egy megfelel6 jogi keretrendszert kell kialakitaniuk; a rlszes
6llamoknak v6llalniuk kell a jogszab6lyok 6tfog6 - hozzdf6thet6s6gi szempontu - vasg6lat6t a
jogh|zagok azonositS"sa 6s monitoro z6sa, valamint a v6.grehait6s 6rdek6ben;
- r6szes 6llamok segits6g6re lehet a hozz6f6rhet5s6gi standardok f66ram6nak olyan
^
meghatdtoz6sa, amelyek tobb teriiletet is feloleLnek;
sziiks6ges lenne a hozz6,f1rhet5s6g minimum kovetelm6nyeit meghatirozrl a ki5z 6.s a mag6n
szf6n villalatat 6ltal, a kiilonboz6 fogyat6kossiggal 616 szem6lyeknek npiitott szolgilltatdsal<
a r6szes 6llamok kotelezetts6gei kapcsdn r6gzitt,

vonatkoz6s6ban;

- a r6szes 6llamoknak szem el6tt kell tartaniuk a fogyat6koss6g alapjdn val6 diszkrimin6ci6
tsTalmit, 6 s amennyib en s ztiks 6ge s, m6 do sitani a vonatk

oz

6

1

o

- a r6szes 6llamoknak meg kell vizsg6lniuk a kozbeszerzl.si

gs zab 6ly

okat;

jogszabillyatkat is annak 6rdek6ben,

hogy azok tartalmazzilk-e a hozz6f6rhet5s6g kovetelm6nyeit;
- a r6szes 6llamok fogadjanak eI akci6 terveket 6s strat6gi6kat a hozzif6rhet6s€.9 akad6lyainak
azonositdstru, hatiid6k meghatirozilsfval 6s a hum6n, valamint az anyagS er5forr6sok
tendelkez6s re b o csitilsival.
Lz 6l7amnak, a t6rsadalom szervezeteinek 6s tagjainak oly m6don kell tev6kenys6giiket
v6gezni, hogy az ne okozhasson olyan k6rosod6st, amely fogyat6koss6g kialakulilsilhoz vezet,
illetve ofian ktiriilmdryeket kell ldtreboqni, amel1ben a fogyatdkos emberek kdpesek ks4nek telienbb dletre ds a
fogyatdkosstigukbril fakadd terheik csiikkenlhelflek.'o A tewez6si, dont6si folyamatok sot6n kiemelten
kell kezelni a fogyatlkos szem6lyek saj6tos sztiks6gleteit,6sfigyelemnel kell lenni ana, hogy afogyaldkos
sTemifiek a bdrki dltaligirybe uehetd lehetdsdgekkel csak kiiltinlegu rnegolddsok alkahnaT,isa esetin dlhetnek. A
fogyat6kos szem6lyeket 6rint6 dont6sek sot6n tekintettel kell lenri atra, hogy a fogyat6kos
szem6lyek a tirsadalom 6s a helyi kozoss6g egyenrang| tagtrai, ez6fi meg kell teremteni aqokat a
feltdteteket, ameltek lehetdud teqik s$nukra a tdrcadalmi dletben ual,l rds4udteh.ll
Az 6llam koteles gondoskodnt a fogyatlkos szem6lyeket megillet6 jogok 6rv6nyesit6s6r6l,

a

fogyat6kos szem6lyek h6ttinyait kompenz6l6 rntlzmlrytendszer mffkodtet6s6r6l

flemzetg

zdas

69 mindenkori lehet6s 6geivel

o

s

szhangban.

l

2

^

5.3.1, A megvdltozott munkakdpessdgii szemdlyek foglalkoztatdsdval kapcsolatos
munkakdtiilmdnyek 6s ellen 6ru6 s iik
2077. jana6r 7. el6tt az NRSZH feladat- 6s hat6skor6t, valamint eszkozrendszer6t a konkr6t
vrzsgillatbanakovetkez6 jogszab6lyokhat6toztikmeg:
A Nemzeti Rehabilitici6s Hivatak 6l szolo 7 4 / 201 5. (1 11 .30.) Korm. rendelet,
A megv6ltozott munkak6pess6gff munkav6llai6kat foglalkoztat6 munk6ltat6k
akkredit6ci6jdr6l, valamtnt a megvdltozott munkak6pess6gri munkav6llal6k foglalkoztatdsdhoz
nyrrjthat6 kolts6gvet6si t6mogat6sokr6l sz6l6 327 /2012. (XI.16.) I(orm. rendelet, az rin'
rehabilit6ci6s akkredit6ci6s tanrisitvinnyal rendelkez6 munk6ltat6kat 6nnt6 ellen6rz6si
feladatkor6t, kapcsolatrendszer6t illet6en, valamint
A szem6lyes gondoskod6st nyujt6 szoci6lis int6zm6nyek szakmai feladatur6l 6s
mrikod6siik felt6teleir5l sz6l6 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet.

General comment rc2 (2014)
Fot. 2. $ (1) bekezd6s
11 Fot.2.
S (3)-(4) bekezd6s

e

Ifi.
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12

Fol2.

$ (5) bekezd6s

t2

Ezen jogszabllyok az NRSZH f6igazgatojinak 6ll6spontja szerint, nem telepitettek az
NRSZH-Ia Lhalilnos bdnyitilst, al6-fol&endelts6gi, fehigyeleti, 6ltal6nos ellen6rz6si jogkort, igy a
Foglalkoztat6 - mint on6116 jogi szem6lyis6ggel tendelkez6 gazdasigS tirsasdg - vonatkozds6ban
a 327 /2012. (XI.16.) I(orm. rendelet 16.$-6ban foglaltakon tulter)eszked66n ellen6rz6st tattari,
besz6moltatni, jogs6rt6 6llapot megsziintet6se 6rdek6ben feladatokat meghatirozri nem volt az
NRSZH-nak feladat- 6s hat6skcire.
ICt6rt al:a is, hogy a panaszbeadvdnyba.n s6relmezett ek vtzsg6lata a Nemzeti Adatv6deimi
6s Inform6ci6szabadsS.g Hat6sig, illetve az Allami N6peg6szs6gtgyr 6s Tisztiorvosi Szolg6lat,
adott esetben a munka feliigyelet, foglalkoztat6s-feliigyelet illet6kes szewezei egys6gei
hat6skot6be tafiozik.
Tekintettel ata, bogy a4 NRSZH az egyes kozponti hivatalok 6s kolts6gvet6si szervi
form6ban mrikod6 miniszt6riumi h6tt6rint6zm6nyek feliilvizsg6latival osszefiigg6 jogut6d16s6r61,
valamint egyes kozfeladatok 6w6tel6t6l szolo 378/.2016. (XII. 2.) I{otminyrendelet 10. S (1)
bekezd6se 6rtelm6ben 201,6. december 31-6n az Aht. 11. S (3b) bekezd6s b) pontja alapjdn
beolvad6sos kilonv6lis ttjdn jogutddlissal negsqfrnt, 2017. janudt 1-t6l Budapest F6v6ros
Korm6nyhivatala Rehabilit6ci6s F6oszt6lya (a tov6bbiakban: BFKH), 6s a Szoci6lis 6s
Gyermekv6delmi F6igazgat6sig (^ tovibbiakban: SZGYF) l6tja el a megv6ltozott
munkak6pess6gfi szem6lyek foglalkoztatilsdvalkapcsolatos al6bbi feladatokat:
A BFKH-hoqtartoqik:

- a

megvdltozott munkak6pess6gri munkav6llal6kat foglalkoztat6 munk6ltat6k, valamint a
foglalkozisi rehabilit6ci6s szolgilltatok ald<tedttdct6j|val, az akkredit6lt munk6ltat6k 6s
^z
akkredit6lt szolg6ltat6k nyrlvintatis6val, valamint az akkredit6lt munk6ltat6k 6s az akkreditalt
szolg6ltat6k ellen5rz6s6vel osszeftigg6 hat6s6gi feladatok,

-a

megviltozott munkak6pess6gfi munkav6llal6k foglalkoztatdsihoz nprjthat6 kolts6gvet6si
t6mogat6sokkal, valamint a megviltozott munkak6pess6gri munkav6llal6k foglalkoztatilsdhoz
nyujthat6 kolts6gvet6si timogatisokkal 6dntett munk6ltat6kra 6s munkav6llal6kra vonatkoz6
ko zp o n ti ny rlv ilntartis s al kap c s olato s fela dato k,
- a megvilltozott munkak6pess6gff munkavillal6k foglalkoztatisihoz nyujthat6 kolts6gvet6si
t6mogat6sokkal, valamint azok visszakovetel6s6vel kapcsolatos kozigazgatdsi hatos6gS 6s
v|.grehajtdsi iigyek,
- a v6de tt f o glalko ztat6k nyilv6nt art6.s6v al kap

cs

olato s feladatok,

-

megv6ltozott munkak6pess6gri munkav6llal6k foglalkoztatisin, 6s az azt el6segit6
^
timogatdsokra, szolg6ltat6sokra vonatkoz6an ti)Ekoztat6si, inform6ci6nyijt6si feladatok.
Aq S ZCYF ldy'a el aq alibbi feladatokat:
- a rehabilit6ci6s hat6s6gi 6s szolg6ltat6 tev6kenys6get segit6 eljlrisi rendek, m6dszertani
irtmutat6k, szakmat a16nl6sok k6szit6s6ben valo kozremrikrid6s, hat6konys6gi vizsgilatok,
ptogn6zisok, elemz6sek k6szit6se,
orvos-szakmai m6dszertani feladatell|tlshoz kapcsol6d6

^z

k6pess6gvizsgilatok,
- a foglalkozisirehabt\t6ci6s szolgiltatdsok koordinici6jdval, fejleszt6s6vel kapcsolatos feladatok,

valamint a foglalkoz6si rehabilit6ci6val osszefiigg6 oktat6si, innov6ci6s, tfu.ol5,si, logisztikai,
ny rlv intattisi 6 s infor matikai tev6kenys 69,
timogat6 szolgilltatis 6s a kozoss6gi ellit6sok finansztozds6nak rendj6r6l sz6l6
^
korm6nyrendelet
v6grehajtisa, a fejleszt6 foglalkoztatils p6ly6ztat6sa 6s ftnanszroz6,sa, valamint a
szociilis tnt6zm6nyt foglalkoztat6s 6s a szoci6lis foglalkoztatds finanszuoz6sa kerct6ben ell6tott
f eladatat tekin te t6b en.

NIndazonilltal el6remutat6 volt, hogy az NRSZH munkat6rsai helyszini ellen6rz6siiket
kiterjesztettlk a panaszbeadvinyban s6relmezett kodilm6nyek ttsztaz|sdra,lifeiezett jogszabillyi
felhatalmazis n6lkiil is. Egyet6rtek a f6igazgat6
illlilspontjival, miszerint a
^zorr
panaszbeadvinyban jelzett egyes koriilm6nyek vtzsgilata
tobb m6s hat6s6g feladat- 6s
hat6skor6be tartozik. A fentiek alapjin meg6llapithat6 az is, hogy sem a 2077. janudr 1. e16tti, sem
pedig a jelenleg hat6lyos szab6lyoz6s nem telepit hat6skort az illet6kes szetveknek ara, hogy a
13
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megv6ltozott munkak6pess6gfi szem6lyek foglalkoztatilsit tllet6en vizsgdllik a foglalkoztatds
koriilm6nyeit, hogy azok mennyiben illeszkednek az 6intettek egyedi iglnyelhez, vagy egyes
koriilm6nyek mennyiben giltoljdk t6rsadalmi befogad6sukat 6s alkalmasak-e
hogy val6s
^rta,
munkaer6piaci inklfzi6jukat el5k6szitse.
Nem hagyhat6 figyelmen kiviil azonban a Ket. 94. S (1) bekezd6s c) pontja, amelynek
6telm6ben, ,,ha hat6sdg a hat6s6gi ellen6rz6s befejez6sek6nt megdlTapitia, hogy az igyfll a
jogszab6lyban, illetve hatosilgy dont6sben foglalt el6ir6sokat megs6rtette, azonban a hat6s6.g az
adott jogszab6lys6rt6s tekintet6ben nem rendelkezik hat6skorrel vagy illet6kess6ggel, a hatdsdg a
jegy$ki;ryu jogsrybd$sdrtdsre uonatkoyi inforrndcidkat tartalrua4i rdsrynek megkiilddsduel ke$emdrye7! a
hatdskiirel rendelkeTf hahifig eljdnisdt, illetue fegyelmi, sTabdlysirtisi, biintet6-, polgiri uagy egyib eljdrdst
ke4lemdryte1". A hat6s6gok kozotti egytittmffkod6sre utal a 327 /2012. Korm. rendelet 16. S (4)
bekezd6s d) pontja is, amely szerint ,,aKorminyhivatal az ellen6n6s sor6n negativ 6rt6kel6pontot
|llapit meg, ha az illet6kes hat6sig 6ltal kiszabott munkaiigyi, munkav6delmi, illetve a rendezett
munkaiigyi kapcsolatok megs6rt6se vagy az egyenl6 b6n6sm6d megs6tt6se miatt kiszabott birs6g
eset6n 1-3 pontig terjed5 m6rt6kben".
Hangsulyozni szeretn6m, hogy a megviltozott munkak6pess6gfi szem6lyek megfelel6
foglalkoztatasi kodilm6nyeire, valamint a foglakoztatis eredm6nyess6g6nek ellen6rz6s6te nagy
hangsulyt kell fektetni, tekintettel az 6intett szem6lyek egyedi ig6nyeire 6s sztiks6gleteire, szoci6lis
6s foglalkozt^tt"si helyzettikre, amelyet a kotm6nyhivatalok rehabilit6ci6s 6s szak6rt6i szewezei
egys6gei min6sitenek szak6rt6i v6lem6nyiikben, 6s amely alapiiln egy megfelel6 munkakor
kereshet6 6.s tal6lhat6 szilmukra.Igy kiemeltjekntdsdgget bir hog a rehabilitdcititfoglatkoqlatdsjogsrybdfii
ds syakmai ktiuetelmdnleit elkndr46 hatdsdg a nem hatdskiirebe turt041 jog:qabdfisdrtds dqfeldse esetdn
ke qd e n d ry ge a h a hi s kii rre / re n de Ike Vd h a trl t dg e !' dni s dt.
A jelenlegi rehabilit6ci6s foglalkoztatisi rendszer tafialmaz ugyan ganncnkat az egylme
szabott foglalkoztat6shoz,6s annak min6l eredm6nyesebb megval6sitdsihoz (6sd. rehabilit6ci6s
tat6csad6, rehabilit6ci6s mentor 6s segit6 szem6ly alkzlmaz6,sa, szem6lyes rehabilit6ci6s terv
k6szit6se, sz6mos t6j6kozttto 6s m6dszertani seg6dlet a BFI(H honlap)6n), azonban tov6bbra is
fenndll annak kockdlila, hogy o tdnogatdsi rendsryr milktidtetdse mellett eludtq a rehabilitdcids foglalkoqlatds
eredeti cdlja, uagtb a megudltoTott mankakdpessdgfi nunkauillali turtdt eredndnles is hatdkonl tdrsadalmi ds
nunkaertpiaci befogaddsa. Erre utal a BFKH Rehabilit6ci6s F6osztillydnak osszefoglal6ja
^
foglalkoz6si rehabilit6ci6s akkredit6ci6val rendelkez6 munk6ltat6k 2016. 6vi hat6s6gi
ellen6rz6s6nek tapasztzlatar.6l,l3 amelyben rogzitik, hogy ,,magdt a foglalkoztatdsi rehabilit6ci6
megval6sit6s6t tekinwe ugyanakkor az ellen6rz6,si tapasztalatok azt mutatj6k, hogy uis4onllag sok
e

munkdltatrindlminddxry a kiiuetelmdnlekformdlis,

ds nem

a tartalmi te[esitdshe koncentrdlnak. Nagyon keudt

ruunkdltatri fordit fgyelmet ds erffornist ana, hogt a negudlto4ott munkakipexdgt dolgo4li s$mdra drdemi
akdr a jeknlegi munkahefidn nudbbldpisre alapot teremtd, akdr a nlilt munkaerdpiacon h baqnosithatd

-

qakmai kdpTd:t uagy toudbbkdpqdtt biqlositnn. A tranzit munkav6llal6k eset6ben a foglalkoz6si
rehabilit6ci6 m6rt6ke, illetve a re-integr6ci6 t6nysz6mai tov6bbra is elmaradnak a vdrakozdsokt6l:
a munkapr6ba int6zm6nye csak korliltozottan mfikodik, illetve igen csek6ly m6rt6kff a
munkav6llal6k nyilt munkaer6-prz'cra tofi6rL6 vtsszavezet6se - ehheqkapcsoldddan nihol a rehabilihicids
tandcsadrik ds mentorok foglalkoytatdsdnak mriQ'a, munk@'uk sqakrnai tartalma is megk,irddjele$et6. A
megadltoqott nunkakepessegfr dolgo4ik dt;nt6 tiibbseget toadbbra

it

a minirnd/bdrert foglalko<lol,ik, ami keaissd

A 2016. december 31-i illapot szeint 371 munkiltat6 rendelkezett 6rv6nyes foglalkoz6si akkredit6ci6s
tantisitvinnyal.2Ol6-bm osszesen 7254helyszitn hat6s6gi ellen6rz6sre keriilt sor. Az ellen6rz6sek dtint6 r6sze, 838
db az itt. ,,eseti" kateg6iiba tartozott, amikor a vtzsgiiat els6sorban m al<kredhici6s felt6telek teljesit6s6re, a
foglalkoztatott megviltozott munkak6pess6gri dolgoz6k timogat6sba tort6n6_ bevonhat6sigira, valamlr.t a
-J.rkrh.lyi kortrhZnyek felm6r6s6re iia"y"t. Mintegy 349 esetben a Magyat Alhmkincst6t tertiletileg illet6kes
Allarnp6nztii Ixodijhak referenseivel k<izosen zajlott az ellen6rz6s, amikor is a Kincstir m iglrrybe vett t6mogatis
felhaszrillilsllak szab6lyossigit, mig a rehabilit6ci6s hat6sig a Kotm. rendeletben r6szletezett foglalkoz6si
rehabilit6ci6s kovetelm6nyek szakmai param6tereit izsgllta. I{tz6:.olag a munkahely-teremt6si timogat6sok
felhasztillsira, a v€grebaitott beruh6zisokra, valamint a t6mogat6s6rt vlllalt tobbletmunkaer6-foglalkoztatdsi
13

kotelezetts6g telj esit6s6re

<i s

szpontositott 5 3 helyszini vrzsgllat.

I4

notiadlja a4 drintetteket telesitmdnJiik ndueldsdre, mE a sqlntdn elnjedt hatdmqott idy'il munkauisTorytil
ndhdrly hdnapra s4il) biryryttalansdgban turt1a a7 amilgy is hdtnirytos
foglalko{atdsi -fo*o (ami soksqor aak
ra
h e fi 7e tb n ldud m un kaad lla ltii rdtege t.'
A fogyat6kos, vagyis a foglalkoztat6si tertilet dogmat:kiia szednt a megvlltozott
munkak6pess6gri szem6lyek foglalkoztatist rendszerr3nek eredm6nyess6g6t hivatott timogatni a
szoci6lis foglalkoztatis fejleszt6 foglalkoztatissd val6 iltalaldtasa,201.7. -ilprilts 1-t61. Az eddigi
tapasztalatok szerint ugyanis a foglalkoztat6s ink6bb munka-rehabilitici6ls keret6ben tort6nt, 6s a
fejleszt6-felk6szit6 foglalkoztat6sbanlu r6szttrev6 szem6lyek nyilt munkaer6piaci integrici6ia nem
val6sult meg olyan m6rt6kben, amint ahogyan azt eredetileg tervezt6k.17 Afejk:ryAfoglalko7latdsban
nagyobb hangst)! keriilhet a foglalkoytatott sqymifi, aq egyin kdpes:dgeinek kdsrydgeinek fejles{dsdre; cd/a
ugyanis a gotdozilsi, feileszt6si, illetve rehabilit6ci6s tervben foglaltak szerint az egy6n eg6szs6gi
illlapotinak, korinak, ftzl<ai 6s ment6lis illlapotirrak megfelel6 feilesztlsi 6s foglalkoztat6si
szolg6katds biztosit6sa :6t16r,, az egy6n felk6szit6se az onill76 munkav6gz6sre vagy a nyilt
munkaet6piacon tort6n6 elhelyezked6sre.ls A fejleszt6 foglalkoztatis megval6sulhat az Mt.
szednti hitfuozottidejfi munkaviszonyban vagy az Szocvr. szerinti fejleszt6si jogviszonyban.le
Fentiek olopj,in megillapinm, hogy ha a rehabilitticiis foglalkoqlatds jogsrybdfii ds sqakmai
ktiaetelmdryteit ellendrT| hatdsdg a nem hatdskiirdbe tartoryi jogsrybd!:drtis ds{eldn esetdn nem keTdemdrye{ a
e

hatdsktiml rendelkeqt hatd:dg eljdrdsdt, e jel7gsi ktiteleryttsdg elrzulasTltisdual a jogbiqlonsdg ki)uenlmdnldael ds a
tisqtessdgu eldrtisboquali joggal, aqiintett munkaaillaldk tekintetiben pedig aqemberi ndltdsdghoqaald joggal
i;ssqefigd alapjogi uix4lss,ig bekduetke4isdnek lehetdseget teremti neg illetue turtjafenn a mulasTlis pdtldsiig.
IJgyanezet alapjogokkal osszefiigg6 vissz6ss6g gyanijit vetn6 fel a fejleszt6 foglalkoztatils

nt6zm6ny6t puszt6n elnevez6s-m6dosit6sk6nt kezel6 )ogalkalmazisi gyakotlat, amennyi.ben az
ebben rejl6 6rdemi tartalom (a val6di, eredm6ny el6r6s6re alkalmas fejleszt6si 6s foglalkoztatisi
szolg6ltatilsok) nem jelenik meg.
5.3.2. A foglalkoztatds
5.3. 2. 1.

kdrtilminyei

a

konkftt iigyben

Elektonikus megfigyelfitendszet (kameratendszel

a m unkahelyen

Nemzeti Adatv6delmi 6s Inform6ci6szabadsde Hat6s6g (a tov6bbiakban: NAIH) a NAIH4001-6/2012/Y szimi ajinl6s6ban foglalta rjssze a munkahelyen alkalmazott elekttonikus

A

megfigyel6tendszer alapv et6 kovetelm6nyeivel kapcsolatos 6ll6spontj 6t.

A

Mt. 42. $ (2) bekezd6s a)
munkavillal6
koteles
a munk6ltat6 kdnyitdsa
pontja 6rtelm6ben a munkaszerz6d€s alapjin a
kotelezetts6get
szednt munk6t v6.geznt. A jogalkot6 az Ml 46. S (1) bekezd6s d) pontj6ban
^zt ^
ltta el6 a munk6ltat6 szimira, hogy it6sban t|)lkoztassa a munkav6llal6t a munkakorlbe tartoz6
a)

munkdltatdi ellen6@s jogalapja kapcs6n az aj6il5,s togzitette, hogy az

feladatokr6l.
t+

htto://www.kormanvhivatal.hu/hu/budaoest/hirek/mesvaltozott-munkakeoessesu-munkavallalok-foslakoztt.tasa

letolt6s 2017 . itruus 27 -6n.

ls A

manka-rehabilitdcidra

az irtlzmlntr jogviszony

keret6ben

kertlt sor, az elTitott (illetve ha az ellltott

akkor a torv6nyes k6pvisel6je) 6s az itt6zm6ry vezet6je kozotti
meg6llapodis alapjirl Munka-tehabilitici6nak min6siiit kii,lcinosen az irrt€zr,:,lray komyezet6ber v€gzett kisegit6,
kieg6szit6 jellegfi, karbantartissal, a kiiis6-bels6 k<irnyezet rendben tattisival osszefugg6 feladatok ellltisa.
16 Afejleqlffelkdsqltdfoglalko7latdt c6lja volt, hogy minden a foglalkozdsi rehabilitici6bart r6szt vev6 szem6ly olyan
cselekv6k6pesslget l<tz6r6 gondnoksig alatt

611,

foglalkoztatisban r6szesii.ljon, ahol a megmaradt k6pess6geit a lehet5 legjobban tudia hasznositani, a foglalkoztatis
r6v6n kialakuljon on6ll6 munkav6gz6 k6pess6ge, felk6sziiljon a nflt munkaer6piacon tort6n6 on6ll6 munkav6gz6sre.
A fejleszt6-felk6szit6 foglalkoztat6s a Munka Torv6nykonyve szerinti munkaviszonynak min6sii,lt.
17EMMI-SZG\aF Tij€koztat6 napok, EMMI Foglalkoz6si Rehabilit6ci6s F6osztdly,
http:/ /www.szocialisportal.hu/documents/10181 /9759212017 01 13 feilesztofoglalkozas ppt.pdf/18e4fd7f-h3e69

e27 -50d3-3b583338a962 letcilt6s: 2017 . iur.:rtts 27

.

Szoctv. 99lB. S (1) bekezd6s
1e Szoctv.9918.
S (2) bekezd6s
18
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Ezzel osszhangban a jogalkot6 az Mt. 52. S (1) bekezd6s b) 6s c) pontja a munkav6llal5
alapvet6 koteless6gek6nt hat6rozt^ meg azt, hogy a munkav6llal6 koteles munkaideje alatt a
munk6ltat6 rendelkez6s6re 6lkri 6s munk6jit
6ltal6bat elv6that6 szak6telemmel 6s
^zel5ir6sok, utasit6sok 6s szok6sok szednt
gondoss6ggal, a munk6i6ra vonatkoz6 szabllyok,
v6.geznt. Bzen torv6nyi kotelezetts6gek megtartdsa vlgett a jogalkot6
Mt. 11. S (1)
^z
bekezd6s6ben lehet6s6get biztosit ara, hogy a munk6ltat6 a munkavillal6t a munkaviszonnyal
osszefiigg6 magatartilsa kor6ben el7en6izze. Ez a jogosults6g sztiks6gszerfen egyiitt ifu szemllyes
adatok kezel6s6vel.

A4Mt

rendelkeqdsei tehdt dhaldnosfelbatalmalist r1y@'tanak a munkdltatdi ellend@sheqkapcsolddd

adatkeTgldsre, aq elektmnikus megfigyel1rendsryrek alkalruaVisdra aqonban iinmagukban nen jogositanak fel.

Az Mt. keretszabillyatt m6s iogszabillyi

a tartalmi
gatancrikat rogzit6 szabillyzatok adj6k a val6s, a napi gyakorlatban is 6rv6nyesiil6 tartalmdt. A
munk6ltat6nak az alkalmazott eszkozokkel kapcsolatos r6szletszabilyokat bels6 szab6lyzatban
kell egy6rtelmfien, 6rthet6en, pontosan, r6szletesen meghatdrozri, megfelelve
^z
elsz6moltathat6sdg alapelv6nek. Ennek kidolgozisa sorin a munk6ltat6nak kiilonos tekintettel
kell lennie az arinyoss6g kovetelm6ny6te valamennyi adatkezel6si c61 tekintet6ben. Ezek a
ft.szletszab6lyok szavatolj6k v6gs6 soron, hogy a munk6ltat6 a munkav6llal6 munkaviszonnyal
osszefirgg6 magatartdsdt az Ml kerctszabillyai kozott, 6s az Infotv.-ben rogzitett alapelveknek
megfelel6 en e11en6riz

rendelkez6sek 6s a munk6ltat6 6ltal alkotott,

z e.zo

b)A nwnkahefien alkalmaqott elektmnikas megfigyelfirendsVgrgarancidlb ktiuetelmdrytei
A NAIH ajdnlasa.leszogezte aztis,hogy a megfelelf jogalap negldte a jogr<,en;i adatkeTgldsnek

csapdn aq

egyik rdsrykme, a4 elektronikut megfigyelfirendsTgr jogsryril alkalma4isdbq toadbbi garancidlis ktiuetelmdryek
megtartdsdra is s4iiksdg uan. Az Mt. azonban nem tartalmaz r6szletes szabillyokat az elekttonikus
megfigyel6rendszer alkaknaz6.sival kapcsolatban. Torv6nyi szinten csup6n egy, a kontextus

szempontj6b6l relev6ns ilgazai torv6ny, a szem6ly- 6s vagyonv6delmi, valamint
^
magilnnyomoz6i tev6kenys6g szab6lyau6l sz6lo 2005. 6vi CIOO(III. torv6ny (a tov6bbiakban:
Szvtv.). tartalmazza a kamer6s megfigyel6sre vonatkoz6 alapvet6 szabillyokat 6s gatanciihs
kovetelm6nyeket. Az Szvw.-ben a jogalkot6 meghat6rozta az elekttonikus megfigyel6rendszet
alkalmazisdnak lehets6ges c6liait, a felv6telek tarolhat6sdgilnak td6tartamit, a felv6telek
tovdbbit6sdnak esetkoreit, illet5leg meghatarozott tobb, garanci6lis el6k5"st (igy p61d6ul bizonyos
helyis6geket nem lehet megfigyelni vagy a teriiletre bel6p6 szem6lyek tij6koztatilsira vonatkoz6
szabillyok).21
ba)

A

A

cdlho7kiitiitt$g

elue tu

aqirdeknirlegelds te:4!le

hat6lyos torv6nyi rendelkez6sek, illet6leg

az

elsz6moltath^tosag elv6b5l fakad6an

^

munk,iltatdnak kell igaqolnia a<!, hlgy a7 dltala alkalnaqott elektronikus negfigyelfirendsTgr t)ssT,eegyeqlethetd
a7 Infotu. 4. [ (/) (2) bekeqddtdben s79repl6 cilhoT kdtttsdg eladael dt megfelelnthetd aq drdekrndrlegelds
tesTy'dnek. Ez a kovetelm6ny kijeloli annak kereteit, hogy munkahelyen milyen c61b6l lehet

elektronikus megf,gyel5rendszert tizemeltetni. Mindemellett a jogalkot6 az Szvtv.-ben 61ta16nos
az elektronikus megfigyel6rendszerek
alkalmazils 6nak e s etkotei.
Ennek megfelel6en elektonikus megfigyel6rendszet elsddlegeun aq emberi dleL nsil dpsdg
sqemdfii sTabadsdg uddelme, a uesqdlrs anlagok 6r4fse, aq ii{eti, firyetdsi, bank- ds irtdkpapirtink uidelme,

jelleggel meghatdrozta, hogy melyek lehetnek

Ez az 6rdekar6nyossigSnzsgilat l6nyeg6ben megfeleltethet6 az Ada*6.delmi It6nyelv 7. cikk I pontjinak.
Az Szvtv. rendelkez6s ei azortbat nem alkalmasak arra, hogy a munk6ltat6 6ltal izemeltett elektronikus
megfigyel6rendszer valamennyi koriitm6ny6t lefedj6k; mig a jogalkot6 azonbar a munkahelyi kamer6s megfigyel6s
szabillyait legal6bb az Szvtv.-ben foglaltaknak megfelel6 rlszletezettslggel nem r6gzii, a NAIH az Szvtv. garanci6lis
szabillyait is figyelembe veszi a munkahe$i kamer6s megfigyel6sek jogszerds6g6nek megit6l6sekor. Emellett a NAIH
azMt. szab6lyain 6s az adatv6delmi alapelvekre 6piil6, ezen ajfidisirban kialakitott szempontrendszerre t6maszkodik
20

21

az elektronikus megfigyel6rendszerekkel kapcsolatos dont6sei meghozatalakor'

t6

alkalmo<oi." igy p6ldiul a kamer6s megfrgyel6s esetkor6be tartozhat a
vesz6lyforr6st hordoz6 l6tesitm6nyek, munkahelyis6gek (nagy teljesitm6ny-u g6peket tartaknaz6
szerel6csarnokok, egyes gyilrtilsi folyamatok). Indokolt esetben, igy a munkahelyen tirolt, jelent6s
6rt6ket k6pvisel6 eszkozok, nyersanyagok, illet6leg egy6b 6rt6kt6rgyak v6delme c6ljibol, a
v6delem szerrlpontiab6l sziiks6ges helyis6gek (els6sorban raktirak 6s az azol<hoz vezet6 folyos6k)
is megfigyelhet6ek.
A kamenis negfigyeldsnek absqolilt korld/dt jelenti aq emberi miltdsig tis{eletben turtrisa. E<t n
korlritot aq Mt. is tartalnaqrya." L, elektonikus megfigyel6s 6s az embei m6lt6s6g kozotti
osszefiigg6sre az Alkotm6nybir6s6g is r6mut^tott a 36/2005. 6. 5.) AB hatdrozatiban24 (a
tovibbiakban: AB hatirozat), amelynek 6rtelm6ben nem lehet oltan kamenit elhefieqni, amefi kiTinilag
egy munkaudllalfit 6s a4 dltala udgVgtt teuikerytsiget fgteli neg Jogellenesnek tekinthetd aq oltan elektronikut
mefigyelflrendsTgr alkalmalisa, ameltnek cdlja a munkau,ilkldk munkahefii uiselkeddsinek a befofidsoldsa.
Az elektronikus megfigyel6rendszetek alkalmazhat6s6g6nak tov6bbi alapelve az is, hogy
semmik6pp sem lehet kamerdt elhelyezni olyan helyis6gben, amelyben a megfigyells az emberi
oltoz5kben, zuhanyz6kban, az iliemhelyis6gekben vagy
m61t6s6got s6rtheti, igy kiilonoser
^z
p6ld6ul orvosi szob6ban, illetve az ahhoz tartoz6 vdr6ban. Emellett a NAIH 6116spont7a szerint
szint6n nem lehet elektronikus megfigyelfirendsyert alkalma<ni a<ofian helisdgben sem, amelt a nunkaudllaldk
n u n ka kti { s qil n t dn k ltti /tds e cdli d b d / le tt k/ e I ti /ue.
aagyunudd.elen citjdbtil lehet

e

b

b)

A

e

e

A

kanenik ldtrltTi)ge
c6lhoz kototts6g elve, illet6leg

6rdekm6rlegel6s tesztje azt kovetelm6nyt tdmasztia a
^ kamer6k l6t6szog6vel
^z kovetelm6nyeknek az egyes
munkiltat6val szemben, hogy ezefl
kapcsolatban is 6rv6nyesiilnie kell: a kamera l6t6szoge a clljdval cisszhangban 617o tediletre
ir6nyulhat.

A kamer6k l6t6szog6vel kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a munkiltatd elektronikus
ki4inilag a sE'it tulEdonban (uagt a hasqndlatdban) dll6 epiiletnisryk, hefiisdgek is terilletek,
illetdhg aq ott ttirtdnt esendnlek megfigyeldsdre alkalnaqhatja. A munk6ltat6nak az elektronikus
megfigyel6rendszet alkalmazisdra vonatkoz6 t@'dko41aniban minden egtes kamera uonatkorylsdban
pontosan megkelljeliilnie, hogy o<adott kamenit mifien cdlbdl hefie$e el aqadott teriileten ds mifien terilletre,
berende4esre ininlul a kamera ldnis{ige. A munk6ltat6 ezzelrgazolrutudja a munkav6llal6 szim|ru azt,
hogy mi6t tekinthet5 sztiks6gesnek az adott tertilet megfigyel6se. Nem fogadhat6 el az a
gyakorlat, amikor a munk6ltat6 6ltal6noss6gban t6jlkoztatja a munkavillal6kat att6l, hogy
elektronikus megfigyel6rendszett alkalmaz a munkahely teriilet6n.
megfigyelilrendsryrt

b

r)

A<

ada tke

A NAIH

4e lds

i ddtartam a

elektronikus megfigyel6rendszer iltal rogzitett felv6telek
^z
id6tartamdra
t6rol6s6nak
- mis torv6nyi m6rce hi6ny6ban - alkaknazri kell az Szvtv. 31. S (2)-(4)
bekezd6s6ben szerepl6 szabillyokat, amelyek 6rtelm6ben a munkiltat6k a rogzitett felv6teleket
f6szab6lyk6nt h6tom munkanapig t6rolhatj6k A munkiltat6nak igazolnta kel). azt, hogyha
valamely munkakot betolt6se olyan kiv6teles esetet jelent, amikor - a cllhoz kototts6g elv6vel 6s
az 6rdekm6degel6s tesztj6vel osszhangbai - a felv6teleket hirom munkanapn6l hosszabb
id6tartamig sziiks6ges meg6nznt. Emellett, ha az Szvtv. 31. S (3)-(4) bekezd6s6ben szerepl6

illlispontja szerint

valamely kiilonos koriilm6ny fenn6ll, akkot a Hat6sig elfogadja, hogy a feiv6teleket harminc,
i1let6leg hatvan napig lehet t6rolni.

22Szvtv.31.

S

(1) bekezd6s

Az ML 11. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben ,,a munk6ltat6 ellen6rz6se 6s az arnak sordn alkalmazott
m6dszetek nem jirhatnak tz embei m61t6s6g megs6rt6s6vel".
2a ABhatirozat III. pont 2. alpont
23

eszkozisk,
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d)

A

fe hi n k k n
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kintd:e

Az Infotv. alapelveinek a munk6ltat6 6ltal alkzlmazott elektronikus megfigyel6rendszer r6v6n
rogzitett felv6telek megtekint6sekor is 6rv6nyesiiinie kell. Enellett rneg kell alkotni a4okat aqakpuetd
s7abdfyokat, hogy ki, mifien cilbdl ds mifien iddki)Tiinkdnt ndqheti aissTa a feludtekket. A nunkdltatdknak
biqllositania kell a4t, hogy n feh,itelek uisiandTgsdre aak qfrk sT,erzdlyi kiir rendelkeqryn jogosultsdggal,
ki$nilag aqok s4imdra legen ere lebetdsdg akik a felat telek megtekintdse alapjdn a sqgnteTgten beliil
dii n tds h o qa ta li jogki)rre I

b

e)

A

m egt'e le ld

re n de I ke qn

t$d ko 7latds

e

k

kdue te lm dn1 e

Az elektronikus megfigyel6rendszerek
hozzdifiralilsin. Lzonban aq Mt. I /.

alkaknazS.sa szempontj6b6l nincs sziiks6g a munkav6llal6
(2) bekeqddrc ds a7 Infota. 20. (2) beke$dse alapjdn a

[

[

munkdltaldnak el1rytesen tQ'dko{atnia kell a munkaudllallt aqelektmnikus rnegfigyelfirendsqgr alkalma4iilual
egy ii t t j li n1 a d a t ke 4e lds ld ry ege s kii rii Im d ry e i rf l.
A munkaadllaldnak adott ini:beli tQ'ikoTtatdsnak legaldbb ki kell teyednie:

- az adatkezells logalapjdra;
- ^z eryes kamer6k elhelyez6s6re 6s a vonatkoz6sukban fennill6 c6ln, az 6ltaluk megfigyelt
teriiletre, t6rgyn, illet5leg ata, hogy az adott kamer|val kozvetlen vzgy rogzitett megfigyel6st
vdgez-e a munk6ltat6;

elektronikus megfigyel6rendszert tizemeltet6 ("gt vagy tetm6szetes) szem6ly
^z
meghatirozis6n;
- a felv6tel t6rol6s6nak hely6re 6.s id6tattam6r.a;
- a felv6tel ek tfuolilsdval kapcsolatos adatbizto ns6gp tntlzked6sekre;
- az adatok megismer6s6re jogosult szem6lyek kor6re, i1let6leg arra, hogy a felv6teleket mely
szem6lyek, szervek r6sz6re, milyen esetben tov ilbbithatia;
- a felv6telek visszan6z6.s6re vorntkoz6 szabillyokra, illet5leg atra, hogy

a felv6teleket milyen

c6lb6l hasznillhatja fel a munk6ltat6;

munkavdllal6kat milyen jogok illetik meg az elektronikus megfigyel5rendszerrel
osszefiigg6sben 6s milyen m6don tudi6k gyakoroLni aiogatkat;
- az inform6ci6s onrendelkez6si iog"k megs6rt6se eset6n milyen jog6rv6nyesit6si eszkozoket

a

vehetnek ig6nybe.

gondoskodnia kell arr6l
megfelel5en
k<innyen
szim6ta
n6lkiili,
b6il<t
hasznillata
tij6koztassz. A tijlkoztarisnak egyszer(t, szakzsargon
6rthet6 szovegben kell megtort6nnie. A nankdltatdnak igarylnia kell, hog a munkaaillaldk a
rzunkaheli kameni4issal k@csolatos t@dkoqlatdst tdrylegesen megkaptdk (pdlddul inisbeli ellenjegyqyssel uagy

A munk6ltat6nak

-

az elszfimoltathat6s6g elv6vel osszhangban

-

is, hogy a munkav6llal6kat az elektronikus megfigyel6tendszerel kapcsolatban

egt kdrddiu kitiihdsdael tu aldiriilual).Z5

A megfelel6 tdi6koztatassal osszeftigg6sben tov6bbi kovetelm6ny, hogy a ruunkdltatd kanles
megfigyelfirendsTgrt
fgyelernfelhiui jetyi:t elhelteqni and a tirynfl, hogy o< adott teriileten elektmruikus
alkalmaqnak.26

A NAIH

6s az NRSZH munkat6rsainak helyszini vlzsgdlata sordn
t^p^szt^lt^k alapjiln a Foglalkoztat6 elektronikus megfigyel6rendszet mfikodtet6sl,rc votatkoz6
a1fui6sa, munkat6rsaim

g ranci6lis kovetelm6nyek
int6zked6se kapcs6n a kovetkez 6 megilTapit6sokat teszem
^zorL
t6nyt, koriilm6nyt
b6rmilyen
vonatkozisilban, amelyeket illet6en a helyszini vbsg6latok
rogzitettek.

25 Az aj6tl6s kibocs6jt6s6nak id6pontj6bar. rrrir munkaszerz6d6ssel rendelkez6 munkav6llal6k eset6bet ezt z fer,tj
kovetelm6nyeknek megfelel6 tiljlkoztatits tudom6sul v6tel6vel lehet megszerczti. Az rij munkavillal6k eset6ben a

munk6ba

6116s

el6tt, a munkaszerz6d6st6l fiiggetlen dokumentumban kell tij€koztatrrt a munkav6llal6t a fent

r6szletezett kovetelm6nyekr6l, 6s a munkav6llal6tak azt kell ellenjegyeznie.
26 Szvtv. 28.
S (2) bekezd6s c) pontja
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votarkoz6 rendelkez6sei 6ltal6nos felhatalmaz6st nyijtanak a munk6ltat6i
ellen6z6shez kapcsol6d6 adatkezel6sre, az elekttonikus megfigyel6rendszetek alkabnazlsanak
tartalmi garatciiltt azonban a munk6ltat6nak kell bels6 szabllyzatban egy6rtelmrien, 6rthet6en,
Infotv-ben rcgzitett
megfeleljen
pontosan, r6szletesen meghatitoztia, 6gy, hogy

Az Mt.

^z

^z

alapelveknek (c6lhoz kototts6g, 6rdekarinyoss6g, elsz6moltathat6s6g) is. Egyik heyq1ni uiTsgilat sen
tdrta fel, hogy , Foglalko{atd aq adatkeq,el|s alapelueinek ds a aonatkoati jogs<abdbi elfiinlsoknak megt'eleld
ifien

belsd

sTabdfiryttal rendelke{k<.

munk6ltat6nak kell rgazobia azt, hogy az illtala alkalmazott elektronikus
megfigyel5rendszer osszeegyeztethet6 a cllhoz kototts6g elv6vel 6s megfeleltethet5
^z
6rdekm6rlegel6s tesztj6nek", vagyis hogy a munk6ltat6 jogilag legitim c6lb6l iizemelteti-e a
munkahelyen az elektronikus megfigyel6tendszett, az adatkezel6s ezen formija annak clliinak

A

magval6sulilsihoz elengedheteden 6s a c61 el6r6s6hez alkalmas. A NAIH ajdnlilsa alapi|n 6s m6s
jogszabilyr rendelkez6s hi6ny6bat az Szvtv. el6:u:isa28 az i6nyad6 e tekintetben, amely szerTnt
^z
elektronikus megfigyel6rendszernek k6p-, hang-, vagy k6p- 6s hangrogzit6st is lehet6v6 tev6
formija az embei 6let, testi 6ps6g, szem6lyi szabads6g v6delme, a vesz6lyes anyagok 6rz6se, az
irzleti, fizetlsi, bank- 6s 6rt6kpapirtitok v6delme, valamint vagyonv6delem 6rdek6ben
alkalmazhat6, ha a megbilis telesitdse sordnfenndlld ktirillmdrytek ualds{nfriltik, hogy ajogtdrtisek is7leldse,
a4elktiuetd tettenirdse, illetue jogdrtf cselekminlek megel1Tdse, a4ok biTonlitdsa mds mddqyrrel nem drhetd el,
e

toudbbd e technikai esqkiiqi)k alkalmarylsa elengedhetetleniil s{iksdges mdr.tdkfr, ds aqinformddds dnrendelkeqdsi

jir. A

a rendszer a F6ti riti
munk6ltat6 nyilatkoz^t^
^l^p)6n
kozpontban ugyan nem mrikodik (et6l a munkav6llal6knak nincs tudom6sa), de c6lja els6sorban
a ,,visszatart6 er6" a lop6sok megakad6iyoz6sa 6tdek6ben. Hozz6tette ugyanakkot azt ts, hogy a
vezet6s6gi toddkla is kite{ed a F6ti utcai telephelyen. Ehhez kapcsol6d6an
kamerarendszet
^
tov6bbi k6rd6sk6nt meriil fel, hogy a munk6ltat6 mi6rt t^rtott^ fontosnak megjegyezni,hogy az egy6bk6nt nem mrikod6 - elektonikus megfigyel6si tendszer a vezet6s6g munkatirsainak irod6it
is 6rinti. Fontosnak tartom azt is rogziteni ezen a ponton, hogy egyik helyszini vrzsgillat sorin
sem jutott a vizsgillatot folytat6k tudom6s6ra olyan t6ny, kortilm6ny, amely azt val6szinfisitette,
hogy koribban b6rki lop6st kovetett volna el, illetve hogy - az Szvtv.31. S (1) a) pontja szerinti
elkovet6 tetten6tr5se, illetve e jogs6t6 cselekm6nyek
felt6tel alapiiln - a jogs6rt6sek 6szlel6sq
^z
megel6z6se, azok buonyitasa mis m6dszerel nem 6thet6 el, tov6bb6 e technikai eszkozok
alkalmazisa elengedhetetleniii sztiks6ges m6rt6kfi,6s az inform6ci6s onrendelkez6si jogarinytalan
korlltozis|val nem )ir, vagyts a hiuatko1ott uagtonuddelmi cdllal - mint a loptisok negel1Tdx - a
kamerarendsqgr, nint ,,uissqatarhi", ,,megel6q6" munkdltatdi intdTkedds, aninlban ill-e, fgyelemmel aq

jog anirytalan korldtoTitdual

adatkeqg

lis

nem

alape lueire is.

Az

elektronikus megfigyel6rendszetek alkalmazisa szempontj6b6l nincs sztiks6g a
munkavillalohozzd)drulilsita,az Mt. 11. $ (2) bekezd6se 6s azInfofir.20. S (2) bekezd6se alapjin
elektronikus
a munk6ltat6nak azonban eldqeteun tQ'dko7latnia kell a munkavillTalot
^z
megfigyel6rendszer alkalmazisival egyiitt jiro adatkezel6s l6nyeges koriilm6nyeir6l (6sd
r6szletesen 18. oldal, be) pont). A munk6ltat6nak - az elszilmoltathat6s6g elv6vel osszhangban tehdt gondoskodnia kell arr6l is, hogy a munkav6llal6kat az elekttonikus megfigyel6rendszerel
kapcsolatban megfelelfien tQ'iko7lassa. A tijlkoztat6snak egyszer1, szakzsatgon hasznillata n6lkiili,
b6rl<t szim6ra konnyen 6rthet6 szovegben kell megtort6nnie. A mankdltatdnak igarylnia kell, hogy o
munkaadllalfk a munkahefii kamenlryissal kapcsolatos t@iko4latdst tdrlylegesen negkaptdk (pdlddul inisbeli
ellenjegy{ssel aagy egy kdrddiu kittihdsdael ds aldinisdaal). A voratkoz6 td)6koztat6,s a Foglalkoztat6
Szewezei 6s Mfikod6si Szabilyzataban (" tov6bbiakban: SzMSz) szerepel, azonban a
munkaszerz6d6sekben, y^gy
azok mell6klet6tk6pez6 Tiljlkoztatoban nem, illetve azokban az
^z
SzMSz megismet6s6reval6 utal6s nem volt fellelhet6 az NRSZH ellen6rz6s sor6n. A vizsg6latom
feltirta, hogy a megviltozott munkak6pess6gri munkav6llal6k a kamerik felszerel6s6r6l nem
27
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Infotv.4.S

(1)-(2) bekezd6s
Sz'"tr,. 31. S (1) bekezd6s

t9

kaptak t|jlkoztatdst, csup6n felt6telez6seik vannak arr6l, hogy azok mi6rt mrikodnek - pontosan
6rjenek be, rosszull6t eset6n 6szlelj6k azt. F,gy gondoz6 szint6n elmondta, hogy nem kapott
t6j6koztat6,st a rendszet mrikod6s6r5l, 6s tudom6sa szerint a R6zsa utcai foglalkoztat6ban tobb
szem6lyt zaYat
^2,
A munkdltatd
ktinles toudbbd figyelemfelhiud je@st elhelyeqni amil a tdnyrdl, hogy o< adott teriileten
elektronikus negfigyelfirendtryrt alkalmaynak." Munk6ltat6i nytlatkozat szerint a F6ti riton kor6bban
kihelyeztek a kamera-rendszer mfikodtet6slt jelz6 tilblilkat, amelyeket azonban a tendszer
meghib6sodisa utdn leszereltek. A R6zsa utcai telephelyen a rendszer mrikodik, azonbzn jelenleg
(az NRSZH vb,sgillat ide)6n,2076. augasztus 31.) ott m6r nem folyt t6nyleges foglalkoztat6s,a
megszfint Garz;m utcai telephely berendez6seinek, g6peinek tirol6.s6ra haszn6li6k azt. Az
ombudsmani helyszini vrzsgillat idej6n Q01,6 m6jus 4.) aR6zsa utcai telephelyen m6g tartottak
foglalkoztat6st; a vasgillat idej6n ezet a telephelyen a foglakoztatottak a foglalkoztat6 6piilet
hdts6 ftsz6ben, tobbnylre a konyh6ban tart6zkodtak, elmond6suk szerint aqdfi sqgretnek itt
taftdqkodni, mert oda nem sqereltekfel kanenit. Az ott felszerelt kamer6k mfikod6sben voltak, avezet6
mobiltelefonj6n nyomon kovethet6 volt minden ott zajl6 esem6ny.

A fentiek alapiiln cisszegezve, a Foglalkoztat6

elektronikus megfigyel6rendszer mrikodtet6s6vel
kapcsolatos int6zked6se sor6n egyes vonathoz6 garz;nciilhs kovetelm6nyeket figyelmen kivtrl
hagyott @els5 szabillyzat elk6szit6se, valamennyi munkav6llal6 megfelel5 6s dokument6lhat6
tdj6koztat6,sa), mig a mds kovetelm6nyeknek val6 megfelel6s jelent6s m6rt6kben
megk6rd5jelezhet6 (a vagyonv6delmi szempont kapcs6n a cllhoz kototts6g). Ehhez a nem
jogszerfi jogalkalmazdsi gyakodathoz t6rsal6
munk6ltat6i b6n6sm6d, amely szerint
^zot\
fenntartott6k annak latszat|t, hogy az egy6bk6nt nem iizemel6 elekttonikus megfigyel6rendszer
6rintett megvilltozott munkak6pess6gri
teljes eg6sz6ben rendeltet6sszer(s.en mrikodik,
^z
munkav6llal6k tekintet6ben ktilonos tekintettel a pszichiltiar diagn6zissal tendelkez5
szem6lyek 6llapot6ra va16 esetleges h6tr6nyos kovetkezm6nyekre - a minden embert egyenld mdfidkben

jogal, a7 egyenlf

bdndsmdd kiiuetelminlduel, a fogyatdkossdggal dl6 srymdfiek
kienelt addelndnek dllami ktiteleq,ettsegeuel tissryf)gesben uissryixrigot oko7, touibbd ruen felel neg a CWD 4.

megtlletd embei mdltdsdghoq uald
ci

kki bdl erede 7!e thett nem q,etki){

ki)te leT,ettsdgeknek sem.

5.3.2.2. Dohdnyzds a munkahelyefl

A

nemdohilnyzok v6delm6r6l 6s a doh6nyterm6kek fogyasztdsinak, fotgalmazilsdnak egyes
szab6lyar6l szolo 7999. 6vi XLIL torv6ny (a tov6bbiakba: Nvt.) 2. $ (5) bekezd6s c) pontja
6rtelm6ben az Nvt.-ben meghatlrozott felt6telek alapjdn zdtl6.gter6 dohdnyz6hely is kijelolhet6
az Bt;w. 1 88. S a) pontja szednti psztchiiltiai int6zetben a pszichiiltiai betegek szimira. Az Eiitr.
ezen rendelkez6se 6rtelm6ben pszichiillutat int6zetnek min6siil a kozoss6gi pszichrdtiai ell6t6st
nyriyt6 tnt6zet i., gy - az orszleos tisztif6orvosnak a Foglalkoztat6 megkeres6s6te adott
tdj|koztatS.sa alapiiln is - a Foglalkoztat6 telephely6n pszicbiilt:iai betegek szilmdn zdrtl6.gt6rben
is kij elolhet 6 dohilnyzohely.
Munkat6tsaim a helyszini vtzsgillat sor6n a F6ti fti kozpont 6ptrlet6n kiviil, a bels6
udvarban l6ttak k6t takant6 munkakorben foglalkoztatott szem6lyt dohinyoznt', mig
^
els5seg6lynyujt6 szob6b6l jott ki, a szobit l6that6an
Foglalkoztat6 egyik ngyint6.z6je
^z
dob6nyz6sra haszniltik (ramutart6, cigarettds dobozok). Az NRSZH munkat6rsainak vtzsgilata
sorin a Munk6ltat6 k6pvisel6je hatdrozottan irgy nyilatkozott, hogy dohdnyzis tekintet6ben nincs
semmif6le megkiilonb oztetls a vezet6s6.lg, illetve a mr,tnkavilllal6k kozott, b6tki b6rmelyik
dohdnyz6helyet haszn6lhatia. A nyilatkozat szettnt a kozponti 6piiletben az lnntett helyis6g nem
,,els5seg6lynyujt6 szoba", hanem csupdn a kiitekqden turtandti els1rcge!ry$td dobo4 tdmldilra srylgild
he

fiisig a befiisdg hasqndlatdra

2e

Sz'rtv.28.

S (2) bekezd6s c)

segtsdgryiljtds cdljdbdl eddig mdg nem uolt s4iksdg.

pontia

20

Tekintettel arra, hogt
ombadsmani

aq,ljbt. nen bilotit sryimomra lehetdsdget

hefis{ni uirygdlaton tapds<laltak is aTNRSZH

ds hatdkory esTkti4tiket a7

ellendrTes sordn rt)g{tett nlilatkoqatok kiiryt)tti

kdrddsktirben megillapitdst ds intiTkeddst nem tes7,ek.

ellentnonddsfelolddsdra,

e

5,3,2.3. Munkahelyi

ligkdt, fluktudci6

Ahozzdm fordul6 beadvdrryiban irgy fogalmazott, hogy a Foglalkoztat6nil a munkahefyi ldgkdrt a
megf6lemlit6s jellemzi, a munkavilllalokat emberi m6lt6s6gukban rendszetesen megs6rtik,
6rintettek vonatkozilsiban illlapotroml6shoz 6s jelent6s szilmt
megalilzzik 6ket; mindez
^z
fluktu6ci6hoz \rezet.
Az ombudsmani helyszini vizsgilat sor6n a F6ti 6ti kozpontban megk6rdezett
megvilhozott munkak6pess6gfi munkav6llal6k arr6l sz6moltak be, hogy j6l 6rzrk magukat
munkahelyiikon, v6iem6nyiik szednt j6 aviszony a munkat6tsak 6s avezet6seg kozott is. A R6zsa
utcai telephelyen megsz6litott munkav6llal6k hangulatit 6s viselked6s6t a kozony, ap6ia
iellemezte a feltett k&d6sek vonatkozisiban. Az NRSZH vrzsgillaajegyz6kony've e k6rd6skorben
nem rogzitett relev6ns adatot, kortilm6nyt.
A fluktu,lciri kapuin a Foglalkoztat6 foglalkozt^tasi yezet6je elmondta, hogy a kozoss6gi
ell6t6sban dolgoz6 gondoz6k tekintet6ben a szektorra egy6bk6nt is jellemz6 flukt:gilci6s trend
6rv6nyesiil n6luk is (egy gondozor nytlatkozat szerint m^g s fluktu6ci6 egyr6szt a m6shol ad6d6
^
jobb munkakoriilm6nyekre, m6st6szt pedig a vezet6s6ggel
kapcsolatos konfliktusokra vezethet6
vissza); az NRSZH vizsg6lati jegyz6konyv pedig kit6rt ara,hogy a Foglalkozat6nill tapasztalhat6
fluktu6ci6, mis hasonl6 tev6kenys6get folytat6, hasonl6 eg6szs6gk6rosod6ssal616 embeteket nagy
szimban foglalkoztat6 akkredit6lt munk6ltat6khoz m6rten nem tekinthet6 kiriv6an magasnak.
V6lem6nyem szerint a munkahelyi 16gkor, a megvilltozott munkak6pess6gri szem6lyek, 6s
a rehabilit6ci6s foglalkoztatilst szakmatlag tdmogat6 munkav6llal6k kor6ben egyar6rrt
ezek kozotti osszeftgg6s mifld az iigyben 6tintett
megfigyelhet6 fluktu6ci6, illetve
^z
Foglalkoztat6nil, mind pedig m6s foglalkoztatoknill6tfog6, illetve rendszerszintf vizsg6latok 6s
int6zked6sek kezdem6nyez6s6nek sziiks6gess6g6t veti fel. E jelens6gek 6ll6spontom szednt
ugyanis szervesen osszefiiggnek az 5.3.1. pontba foglalt meg6llapitisokkal, a rehabilit6ci6s
foglalkoztat6s hosszri t6v-6 eredm6nyess6g6vel, vagyis a fogyatlkos szem6lyek teljes 6s hat6kony
munkaer6piaci 6s t6rsadalmi nFJ:6zi6jdval.

Azon k6rd6sre, mi indokolja,hogy a F6ti riti kozpontban a megvilltozott munkak6pess6gri
munkav6llal6knak sa)ithasznilatra maguknak kell gondoskodniuk a toakttpapimil munkahelytikon,
a Munkiltat6 azt nyiTatkozta, hogy a toalettpapir-kolts6gek kor6bban irre6lisan magasak voltak,
meghaladt6k a ,,norm6lisnak tekinthet6 kolts6gszinC' ttzszereslt; v6lhet6en a toa.lettp^ptl
tekercseket egyesek hazahordtik, ennek dokument6ci6s al6t6maszt6,sa azorrban nem 6l1t
rendelkez6ste.

Afl6spontom szerint, a vonatkoz6 dokument6ci6 n61kri1 bevezetett foglalkoztat6i
int6zked6s meglehet6sen onk6nyes 6s egyben alkalmas arra is, hogy az 6rintett megviltozott
munkak6pess6gri szem6lyek - ktilonos tekintettel a kozoss6gi pszichiitiai ell6tist ig6nybe vev6
szem6lyek 6lJapot6ra - embed m€ltosig6t s6rtse.
Az a kortilm6ny, hogy a gondozottak ratat szabadon hozziflthet6k voltak, az ratok
tirolilsira szolg6l6 szekr6ny nem volt zdthat6, egyes iratok (munkaszerz6d6sek) az fu6asztalon,
szabadon el6rhet6k voltak, figyelemmel a fentebb felhivott NAIH 6ll6sfoglal6sra, ugyancsak
k6ts6gbe vonja a Foglalkoztat6 adatkezel6si tev6kenys6g6nek jogszer6s6g6t.
Tekintettel arta, hogy a fenti koriilm6nyek vizsgllata az alapiog1 biztos vizsgdlatt hat6skor6nek
kereteit meghaladjik, a vonatkoz6 megilTapit6somat els6sorban figyelemfelhivdsk6nt rogzitem,
mindazoniltal a fenti konilm6nyek osszess6gtkben alkalmasak arra, hogy az 6dntett fogyat6kos
szem6lyek vonatkoz6sdban a minden embert egyenlf mirtikben megilletd emberi mdltdsdgho4aal6 jogal, a4

2t

egyenlf bdndsrtdd ktiuetelrzinliuel, a fogyatdkosdggal il6 srymdfiek kiemelt aidelninek
iissqgfiggisben dssqtisstiggyanryl-dt t* bekiiuetkeqdsdnek lehetduget uessikfel.

dllani

ktiteleT,ettsegeuel

6. Int6zked6seim

A

fekirt

alapioggal osszefigg6 vissz6ss6gok megsziintet6se 6s jov6beli
bekovetkez6siik elkeriil6se 6tdek6ben

vizsgillatom sor6n

1. az A1bt. 31. $ -a alapjdn felk6rem

az emberi efiforrdsok minis{eret, hogy a jelent6semben
rogzitettekre figyelemmel fontolja meg a rehabilit6ci6s foglalkozt^tils ellen6rz6s6be egy
olyan mechanizmus be6pit6s6t, amely a szakmi kovetelm6nyek tartalmi megval6sitisira
osztonzi az akkredit6ci6s tanfisitvilnnyal rendelkez6 munk6ltat6kat, 6s amely a
megvilltozott munkak6pess6gri munkav6llal6k t6rsadalmi 6s munkaet5-piaci befogad6s6t
timogaga;

2.

az Aibt.31. $-a alapiiln felk6rem Budapes Fdadms Kormdnlhiuatah Korrndnlnegbiqot/rit, hogy
amennyiben a rehabilit6ci6s hat6s6g munkat rsai ellen6z6seik sor6n olyan
jogszab6lys6rt6 foglalkoztatilsi kortilm6nyeket t6mak fel, amelyek vasgillata nem tartozik
a hat6skoriikbe, a I(et. 94. $ (1) bekezd6s c) pontja alapifin kezdem6nyezzlk a hat6skorel
rendelkez6 hat6s6g ellilrisdt;

3. az

L1bt. 32. $-a alapjin felk6rem a Humdn Spnida Nonpmft Kft. iigyueq,etdjdt, hogy
jelent6semben rogzitettekre figyelemmel olyan foglalkoztatisi koriilm6nyeket biztositson

munkav6llal6knak kiilonos tekintettel az elektronikus megfigyel6

a
a

rendszer

iizemeltet6s6re, doh6nyzo hely kijelol6s6re 6s hasznillatdra, a toalettpapir biztositdsira,
szem6lyes adatokat tartalmaz6 iratok tilrol6s6ra -, amely tiszteletben targa minden
^
embert megillet5 egyenl5 emberi m6lt6s6ghozval6 iogot.

Budapest,

2017. t-^ou'C,"Jb'(r
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