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l. Az

elifutits

meginditdsa, el6zm6nyek

201.7 6sz6n Veszpr6m megye irrt6zm6nyt rendszer6nek alapjogi szempontu felt6rk6pez6.s6t c6lz6

6tfog6 vzsgillatot inditottam, amelynek keret6ben vizsg6ltam

a

szocrihs 6s eg6szs6gtigyi

rnt6zm6ny ek, ell6t6-helyek mfikod6s6t is.
Az alapvet6 jogok biztos6r6l szolo 2017.6vi

CXI. torv6ny (Ajbr) 1.S (2) bekezdlse d)
ombudsman tev6kenys6ge sotin kiemelt figyelmet fordit a tegrnk6bb
^z
veszllyeztetett t6rsadalmi csoportok jogainak v6delm6re, amelyre tekintettel egy alapvet6 i"g
6rv6nyesril6s6nek 6tfog6 vizsgillatfu.a hivatalb6l el1fu6st indithat. Az Aibt. 1. S (3) bekezd6se
6rtelm6ben az alapvet6 jogok biztosa tev6kenys6ge sor6n - ktlonosen hivatalb6l inditott eljidsok
lefolytatilsdval - megkiilonboztetett frgyelmet fordit a 2007. 6vi XCII. torv6nnyel kihirdetett, a
fogyat6kossiggal616 szem6lyek jogait6l sz6l6 egyezm6ny v6grehalttslnak segit6s6re, v6delm6re 6s

pontja szerint

ellen6rz6s6te.

Mindezekre tekintettel hivatalb6l in&tottam eljilrl;st a Veszpr6m Megyei Integr6lt Szociilis
Int6zm6ny (a tov6bbiakban:Irt6zmlny) mrikod6s6nek alapjogS szemponti vtzsg6lat6ra.
2. Erintett alkotmdnyos jogok 6s alapelvek
eladbfil fakadd jogbiTTonsdg ktiuetelmdryte [Alaptorv6ny B) cikk (1)
z69
ftggeden,
demokratikus j ogillam. "] ;
,,Magyarots
A nenrytki){ jogi kAnle<lttsdgtk ds a belsd jog t)ssqhanga [Alaptorv6ny Q) .ikk Q)-Q)

A

jogilkmislig

bekezd6s,,Magyarorszdg nemzetkozi jogr kotelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben
biztositja a nemzetkcizr iog 6s a magyar jog osszhangit. Magyarorsz6g elfogadja a
nemzetkozi iog 6ltal6rosan elismert szabillyart. A nemzetkozi jog m6s fortdsar
jogszabillyban tort6n6 kihirdet6siikkel v6lnak a. magya;t jogrendszer ft.s26v6."];
Aq embei md/tdsdgbq aald jog [Alaptorv6ny II. cikk ,,Az emberi m61t6s6g s6rtheteden.
Minden embernek ioga van az llethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz, a magzat 6let6t a
fogantatilst6l kezdve v6delem illeti meg."];
Aq egyenlf bdndsmdd kiiuetelmdryte ds aq esdfiegenl1sdg elfimoTditdsdnak elae [Alaptorv6ny XV.
cikk (t)-(2)-(5) bekezd6s ,,A torv6ny el6tt mindenki egyenl6. Minden ember jogk6pes.
MagyawszS,g
alapvet6 jogokat mindenkinek birmely megkiilonbciztet6s,
^z
nevezetesen faj, szin, nem, fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v6lem6ny,
nemzeti vagy t6rsadalmi szdrmazds, vagyoni, sziilet6st vagy egy6b helyzet szerinti
kiilonbs6gt6tel n6lkril biztositja. Magyarorszdg ktilon int6zked6sekkel v6di a
gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a fogyatlkkal 6l6ket."
Afogyatdkoxdgal d/6k kiemelt uddelme [Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6s ,,Magyxorszig
ktilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n5ket, az id6seket 6s a fogyat6kkal
6l6ket."]
A testi it klki egesryeghe<aald jog [Alaptorv6ny )O( cikk (1) bekezd6s ,,Mindenkinek joga
van a testi 6s lelki eg6szs6ghez."]
3. Alkalma zott io gsz^b 6lyok
Magy arorsz6g Alaptorv6nye

1

szoci6lis rgazgatisr6l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6i6 1993. 6vi III. torv6ny (a
tov6bbiakban: Szoctv.)
Az eg6szs6.giigyt6l szolo 7997.6vi CLIV. torv6ny (a tovibbiakban: Eiitv.)
A fogyat6kos szem6lyek jogair6l 6s es6lyegyenl5s6giik bbtosit6s6r6l szolo 1998. 6vi
)O(VI. torv6ny (a tovibbiakban: Fot.)
A fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogair6l sz6l6 ENSZ F,gyezmlny (\.{agyatotszigon
kihfudette a 2007 .6vi XCII. torv6ny, a tov6bbiakban: Egyezmlny)
Az alapvet6 jogok biztos6r6l szol6 2071. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.)
A szerz6d6.sek jog6r6l sz6l6 B6csi szerz6d6.s (\{agyarorsz6gon kihirdette a 1987. 6v112.
torv6nyereifi rendelet)
Az eg6szs6gr.igyr6l szolo 1997.6vi CLIV. torw6ny (a tov6bbiakban; Eriw.)
A betegsz6llitlsr6l szolo 1.9/1.998. (VI.3.) NM rendelet (a tov6bbiakban: NM rendelet)
A szem6lyes gondoskod6st nyujt6 szoci6lis tnt6zm6nyek szakmai feladatau6l 6s
mfikod6siik felt6teleir6l sz6lo 1./2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a tov6bbiakban:SzCsM r.)
A pszichi6tdai betegek intl.zett felv6tel6nek 6.s az e176t6suk sor6n alkalmazhat6korl6toz6
int6zked6sek szab6lyauol szolo 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet (a tov6bbiakban:
ESzCsM r.)
Az Orszilgos Fogyat6koss6gugyi Programr6l Q015-2025.) szol615/2015. (fV. 7.) OGY
hatilrozat (a tovibbiakban: OFP)

A

4. A
4.1.

A

megillapitott t6ny6ll6s

A uizsgdlat meginditdsa
2017 6sz6n folytatott, Veszpr6m megye nt6.zm6nyt rendszet6nek alapjog; szempontf

felt€rk1pez6s1t c6lz6 6tfog6 vbsgillatomat kiteriesztettem a szoci6lis 6s eg6szs6giigyi int6zm6nyek,
e1l6t6-helyek mrikod6s6nek vizsg6l at6ra ts.

Hivatalom kapacit6skotliltata tekintettel nem 611t m6domban a megye valamennyi
rntlzmlnylnek szem6lyes megl6togatasa,igy avtzsgillat csup6n a legjelent6sebb 6s/vagy kor6bbi
ombudsmaru vizsgillatokban mdr lrrntett rnt6zmlryekre te{edt ki. Tekintettel ara, hogy az
Int6.zm6ny a t6rs6g legjelent5sebb, kozponti szoci6lis int6zm6nye, sziiks6gesnek tartottam
mfikod6s6t alapiogS szempontb6l 6ttekinterl'. Yizsg1latom a kor6bbi iigyekben m6r 6nntett ddkai
siikhelintd4miryt utdn eq/ttal a daraa$di nlephefi (, toadbbiakban: Telephelt) m6kod6s6te 6s
me gl6to gatas 6ra f6kus z 6h.

A

bentlak6sos int6zm6nyek mrikod6si gyakorlata pozitivumainak 6s esedeges hib6inak,
hi6nyoss6gainak az alapjogok 6rv6nyesiil6s6nek szempontj6b6l tort6n6 id6nk6nti feltlvizsgilata
aktu6lis panaszbejelent6sek ltt6ny6ban is sziiks6gszerfi 6s hasznos, hiszen a probl6m6k felt6r6sa 6s
orvosl6sa valamennyi 6rintett f6l 6rdeke. Figyelemmel arta, hogy a szoci6lis el16t6st nyrrjt6
rnt4.zm6ny-komplexum(ok) mrlkod6.s6t rrehezit6, azt befoly6sol6 tenyez6k, ezekkel kapcsolatos
6ltal6nos k6rd6sek is vizsgdlatom relev6ns r6sz6t k6pezik, mindezeket kozelebbr6l, he!:71ni
uirygilat

keretdben ismertdk meg munkatdrsaim.

A helyszini uizsgtilat tapasztalatai
Az Int6zrn6ny a Szoci6lis 6s Gyermekv6delmi F6igazgat6s6g (a toudbbiakban: SZGY\
fenntartdsiban mfikodik, 279 enyhe 6s koz6pstilyos feln6tt 6rtelmi fogyat6kos szem6ly r6sz6re
nyujt hum6nus, korszerl el76tilst otthonos komyezetben. Darvast6 Veszpt6m megye nyugati
ciiicsk6ben, Tapolca-Siimeg-Ajka h6romszog6ben 16v6, erd6vel ovezett kiilteriileti teleptil6s, mely
4,2.

kozigazgat6silagCsabrendeknagykozslgheztartozlk.
- Az ombudsman munkat6rsait a fenntart6 k6pviselet6ben az SZGYF Veszpt6m Megyei
lntlczmlny\rezet6
kirendelts6g6nek (SZGYF VMI} 2 munkatirsa, az'nt6zm6ny r6sz|r5l pedig
^z
6s a megl6togatott telephely vezet6je fogadt6k. Munkamegbesz6l6s ketet6ben ^z lntezmlny
mrikod6s6nek kereteit, saj6toss6gait, mfikod6si gyakotlat6nak aktualit6sait 6s neh6zs6geit
2

ismertett6k, a bemutatkoz6st az tnt6.zm6ny 6s lak6i mindennapi 6let6be is bepillant6st enged6
korbevezet6s sor6n is illusztr6lt6k.
Az rntlzm€nyr tntegr6,ci6 eredm6nyek6ppen 2017. szeptember elsej6t6l a D6kar
sz6khelyhez tartoz6 telephelyet a F6vi,rosi Tanics 1983-ban l6tesitette Darvast6n, Budapestt6l
200 km-re, a megszttnt bauxitbiaya izem terirlet6n, a felirjitott 6piiletekben. A kornyez6
telepiil6sek lak6i eleinte er6sen tiltakoztak a feln6tt 6rtelmi fogyat6kos embetek letelepit6se, ide
koltoz6se ellen, de az eltelt 6vek sor6n lassan-lassan befogadt6k, ma pedig m6r elfogadj6k 6ket, a
komy6kbeli foglalkoztat6kban, szolgilhato-helyeken is ismedk 6ket, sport-eredm6nyeiket
elismer6s sel fo gadi6k, k6zmfives term6keiket kedvelik, ketesik.
lntegraci6 zokken6mentesen zailott, ern6l
Az intlzmlnyvezet6 v6lem6nye szednt
^z
probl6misabb, hogy az SZGYF l6trejott6vel, 2073 6ta mlajdonk6ppen megszfint a gazdasi,gp
on6ll6s6guk: a kor6bban kedvez6nek tekinthet6 gazdasig1 helyzetiik romlik, forr6saik szfikiilnek,
nagyobb.benthilzilsok helyett csak szintfenntart6sra, 6lTagmeg6v6sra van lehet6s6giik.
'tnt6zm6nyben,
akik koztil tobben a 2003-ban
Osszesen 279 f6 elTiltottat gondoznak az
f6s
lak6otthonok,
a
kozponti int6zm6nyben pedig
laknak,
melyek
10
6piilt ,,F6lutas Hizak"-ban
2-3-4 f6s lak6szob6k, illetve 20-30 f6s gondoz6si egys6gek vannak.

Szem6lyi felt6telekkel kapcsolatban elhangzott, hogy m6g 6ppen megvafl a
mrikod6k6pess6ghez sziiks6g szakmai l6tszim, bfu 1.-1. 6pol6-gondoz6 mindig hiilnyzlk, illetve
jelenleg is h6ziorvost 6s belgy6gy6szt ketesnek, valamint a 2077-es nyir sorln 4 pedag6gus
koll6g6t t6vozott a korny6kbeli oktat6si int6zm6nyek valamelyiklbe. Hozzitett6k, hogy gyakorlati
rd6t 6.s/vaw kozoss6gi onk6ntes szolg6latot teljesit6 tanul6kat, hallgat6kat is szivesen 6s
rendszeresen fogadnak.
Elmondt6k, hogy lak6ik kb. fele gondnokolt, fla$y hangsrilyt fektetnek arta,hogy legal6bb
havonta talillkozzanak gondnokaikkal, az igyrnt6ztisben, 6rdemi segits6gnyujt6sban a gyirr.hivatal
segit6k6sz partnere az int6zm6nynek. Hozz6tett6k, hogy budapesti illet6s6gfi ell6tottjaik szdmira
nehezebb a rokoni kapcsolattartis, ennek megkonnyit6s6re egyrl.szt iinnepekkor csoportos
l6togat6r utakat, m6sr6szt minden h6nap els6 szombatlilnl6togat6i napot szerveznek - el<kor az
rnt6zm6ny sajit aut6buszarval csoportosan szilltgdk al6togat6ba 6rkez6, tomegkozleked6ssel csak
Tapolc6ig eljut6 rokonokat.
A foglalkoztatissal cisszefiigg6sben hangsrilyozt6k, hogy minden lak6juknak van
elfoglalts6ga: 25-30 lak6juk orr6llo munkav6llal6k6nt, ktls5 munkahelyre (pl. , Badacsonyi
Botiszaa I(utat6int6zetbe) j6r dolgozni, nekik az rnt6zm6nyi konyh6r6l sz61\tanak ki eb6det. A
legtobbjiik azonban szoci6lis foglalkoztat6s keret6ben az tnt6zm6ny kapuin beliil, k6zmrives
term6kek (sepr6k, fonott kosatak, aiindlk-tiskik, kerdmia disztdrgyak stb.) el6illJutislval,
gyirtilsdval,
tntlzmlny 6prileteit, kornyezet6t 6int6 kert6szeti, takait6t, 6llagmeg6v6si
^z
munk6latok elv6.gz6s6vel foglalatoskodik
I{iemelt6k, hogy a jelent6s kolts6gek 6s hosszas virakozist id5k miatt a lehet6
legritk6bban vesznek ig6nybe betegsz6llitist, 3 nagy 6s 3 kisbusza v^rt az Int6zm6nynek, ezeket
igyekeznek kolts6ghat6konyan kihaszn6lni.
Int6.zm6nyen beliili agresszi6val, er6szakkal kapcsolatban k6t esetet emlitettek, egy
alkoholprobl6m6s lak6 id6nk6nti agressziv megnyilv6nul6sait, illetve egy m6sikat, amikor egy
gondoz6ta timadt 16 egy nehezen kezelhet6 (elenleg biintet6elj6ris alatt all6) lak6,
megtdmadott dolgoz6 pedig v6dekez6sk6ppen lefogta a lak6 kezeit. Ehhez kapcsol6dva^
hatirozott rnt6.zm6nyvezet6i jelz6s 6rkezett
ombudsman munkat6rsai fel6, a korl6toz6
^z
int6zked6sek j6l 6tgondolt, megfontolt szabillyozS,sita val6 ig6ny tekintet6ben. Mint elmondt6k,
tapasztalataik szerint a ielenlegi szabillyozis nem alkalmas az 6letszer6, val6s, hirtelen probl6m6k
kezel6s6re, ez6t (is) fektetnek fokozott hangsirlyt ink6bb a konfliktusos helyzetek megel6z6s6re.
L6trehoztak egy rin. ,,mormogi s4obd"-t az rnt6zm6nyben, amely nagyon n6pszer6, a lak6k 6s a
dolgoz6k szimLn egyardnt nyitva 6116, el6thet6 ventill6ci6s, fesziilts6g-levezet6 lehet6s6g.
Vall6sgyakotl6ssal kapcsolatban az imaszobdt 6.s a szabadid6parkban 6116 felszentelt
keresztet is megmutattik a biztos munkat6rsa:nak, hozzitlve, hogy hitoktat6s is zajlfl< az

J

rnt6zm6nyben, 6s a jelent6s ig6nyre (61land6 50-60 f6) tekintettel havonta buszos t:urdkat
szerveznek korryez6 telepiil6sekre, istentiszteleten, mis6n val6 r6szv6tellel.
Az ell|tottlogi k6pvisel6 tev6kenys6g6t 6dnt6 k6rd6sre vilaszolva elmondt6k, hogy a lak6k
ismerik, keresik, v6tj6k a jogv6.d6 szolgillat hely k6pvisel6j6t, aL<t az 6rdekk6pviseleti f6rum
ril6sein is rendszeresen r6szt vesz.

4.3, irdsbeti vdlaszb6l 6s a bekdrt dokumentumokbLl szdtmazd tovdbbi adatok,
infotmdci6k

A

magas s{naonalil elldtds biql:ositristit

iintd nehdrydgek,

tobb ir6nyuak: a

szakdolgoz6i
l6tszdmli6ny) p6tl6sa, az int6zm6nyi ell6tottak kor6nak emelked6se (eloreged6s) valamint a
v6r6list6n szerepl5 halmozottan fogyat6kos jelentkez6k nagy lltszima jelent5s k6rd6sek - ma mir
nem csak Dawast6n. Ugyanakkor kiemelkedden jdl milkiidd, pmspenild teriilet az Int6zm6ny 6let6ben a
kihiadsok

foglalkoqtatds, aiintegnicid ds a sport.
A lak6k kozti{ 127 f6 fejleszt6 foglalkoztatisban, 7

f6 oniil6 munkav6llal6k6nt akornyez6
telepiil6seken, 56 f6 pedig a l{62mfi Nonprofit I(ft.-n6l dolgozik, tov6bb6 szociotet6pi6s
foglalkoz6sban is tev6kenykednek a 1ak6k. Az lt6zm6ny c€lja, hogy minden lak6 fontosnak

6rezze mag6t,legyen feladata,li'ssa munk6l6rnk eredm6ny6t, 6rt6k6t, hasznos embernek {rezze
magit, hiszen ez 6.s az 6lland6sdg, rendszeressl.gbiztonsilglrzetet ad szdmakta.
A s6nilt emberek t6rsadalmi befogadis6nak el6segit6se 6rdek6ben az Int6zm6ny tinl,ogat
minden olyan programot, melyeken a lak6ik - akfu szindarabokon, zenei produkci6ikon kereszttil
- bemutatkozhatnak akonyez6 telepiil6sek lak6inak, hogy val6ban szomsz6dokk6, ismer6sokk6,
baritol<kd v6lhassanak egym6s szdmdra. Evente ment6lhigi6n6s nyaralilst szerveznek,
szakemberek kozremfikod6s6vel, ahol lehet5s6g nyilik a hospitalizici6s lrtalmakat levetk6zve
:rrtezmlnyi kortilm6nyek nem
olyan 6lethelyzetek meg6l6s6re, kipr6b6lisra, melyet egy6bk6nt
^z
tesznek 1ehet6v6.
A sport napi szinten van jelen Int6zm6ny 6let6ben, krilonboz6 sport6gakban
^z
versenyszerf felk6szit6s 6s r6szv6tel zajhk. Tertileti, otszilgos, v^gy ak6t nemzetkozi
sportesem6nyeken is nagy sikerrel szerepelnek a lak6k.
ICemelend5 aq egesryigiigi uoport tuudkenlsdge, amely a lak6k eg6szs6gigyi ell6tilsa
tekintet6ben a prevenci6t helyezi el6t6rbe, ennek keret6ben pl. rendszercs sz(t6vizsg6latokat
szerveznek az Int6zm6nyben. Tekintettel ara, bogy 6vek 6ta egyte n6 a szakipolasi sztiks6glettel
rendelkez5 elldtottak kcire, a srykdpoltisi teuikenlsigjelent6s6ge is fokoz6dik. Fogyat6kos ell6tottak
kor6ben kiilonosen hangsrilyos, hogy saj6t, megszokott kornyezetiikben, szem6lyes kapcsolatok
megl6t6vel, alapvet6en gondoskod6, csal6dias, biztons6g6tzetet ad6 l6gkorben kapj6k meg a lak6k
a megfelel6 szintfi eg6szs6gtgyi ell6t6st.
A Telephely a pana;szjog gyakorl6sinak valamennyt m6djit biztositia, mtnd zz eli6tottak,
mirrd a dolgoz6k 6rdekk6pviselete tekintet6ben. Panaszlilda, esetmegbesz6l6s, csoPortos
megbesz6l6s, 6rdekk6pviseleti f6rum, ell6tottjogi k6pvisel6, 6lelmez6si bizottsig, 1ak6gpi16s,
ko z alkalmaz ot:d t^nacs 6 s s z aks z ewez et is mff ko dik.
A Telephelyen dont5 tobbs6gben 6rtelmileg s6nilt emberek laknak, ps{chidtriai,
addiktotdgiai krlrkdppel ndgyult keuis siemd[t rendelke{k. Az egy6nt kezel6sek sot6n minden 1ak6
eset6ben a testi-telki egyen:t)! fennturtdsa a f6 szempont, ha ennek meging6s6ra utal6 ielek
mutatkoznak, az els6l6p6s a lak6 probl6mdjdnak feltfuilsa. Egy6ni esetkezel6s, esetleg csoportos
foglakoz6s keret6ben, a lak6kkal kozcisen keresnek megold6sokat adott probl6m6ta. Az erte a
c6lra szolgillo tin. ,,mormogd tqobdban" bizalmi l6gkorben folynak besz6lget6sek ment6lhigi6n6s
munkat6rsakkal, szakemberekkel. E munka eredm6nyess6.g6.t igazolia, hogy akit m6r n6h6ny
alkalom ut6rr az adott lak6 tiinetei cscikkennek, esedeg meg is szfinnek, an6lkiil, hogy gy6gyszeres
te6pi6t akalmaztak volna. Term6szetesen, ha az adott probl6ma m6rt6ke vagy lellege ezt
sztks6gess6 teszi, akkor szakorvoshoz kis6rik a lak6t 6s (ig6ny eset6n) segitik panaszai
megfogalmazdsiban is.
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A. telki gondols tekintet6ben kiemelt fontoss6gir a hitdlet,

az

kiilonosen ami6ta az

Int6zm6nyben tev6kenyked6 hitoktat6-fejleszt5pedag6gus

elr;;ri:Jt 6vben

szem6lyis6g6nek,

kcizrem6kod6s6nek koszonhet6en tobbszoros6re emelkedett az ak0v vall6sgyakoi6k szimn. Az
imaszob6ban
Int6.zm6ny szabzdtd6parklilban fakeresztet 6llitottak 6s szenteltettek fel,
^z
egy6nileg, vagy kiscsoportban biblia6t6n, Ielki gyakorlaton is r6szt lehet venfli, emellett havonta az

Int€zmlny buszival szervezett kir6ndul6s keret6ben
istentis zteleten vehetnek r6sz t az 6.rdeil6 d6 v

a176s gy

a

korny6kbeli teleptil6s templom6ban

akorl6k.

a kiszoboket iltalal<ttottik, a n6vdrszobiba
lak6k sz6min az akad6lymentes
korl6tozott
mozg6sukban
vezet,
a
pedig felijitott rilmpa
foldszinti szob6kban nyujtanak elhelyez6st. C6ljuk a teljes akadilymentess6g megval6sit6sa.
A t6rs6g ege:rydgilgti intdqrndnleiuel, sTolgiltatdiuai igyekszik kiegyensrilyozott kapcsolatot
6polni a Telephely, k6rb6zi kezel6sek alkalm6val az rnt6zm6nyvezet6 6pol6 folyamatos
6pol6k-gondoz6k pedig kapacitisuk ftggv6ny6ben
kapcsolatot t^tt a szakowosokkal,
^z
liltogatjdk is a betegeket. Probldmakdntjelentke{kugyanakkor, hogy telefonon sokszot nem lehet
el6rni a kezel6orvost, illetve hogy nem adnak felvil6gosit6st az egy6bk6tt az Int6zm6nyben 1ak6
beteggel kapcsolatban, valamint, hogy hosszir a vdrakozdsi id6 a szakrendel6sekre. Az Int6zm6ny
sa16t ifurm$veivel 6s minden esetben kis6r6vel szillbtia lak6it szakrendel6sre, k6rh6zba. Ritk6n
vesznek ig6nybe betegsz6llitist, egyrlszt a hosszir - a lak6 mentilis 6s eg6szs6gi 6llapot6t is
flagyon megvisel6 - :utaztatas miatt, misrlszt figyelembe v6ve, hogy ell6tottaik nem vagy
nehezen tudnak kapcsolatot tetemteni, egyiittmrikodni m6s ell6t6 szerr,'vel.

A Telephely 6priletei

5.

rdsTben akaddfimentesek,

A vizsgdlat megillapitilsai

A hatdskdr tekintetdben
aLapvet5 jogok biztos6nak feladat- 6s hat6skor6t, valamint az ezek ell6t6sihoz sziiks6ges
vrzsgillatt jogosults6gokat az Ajbt. hat6tozza meg. A ton-6ny 18. S (1) bekezd6se alapjiln az
alapvet6 jogok biztos6hoz birki fordulhat, ha megit6l6se szerint koztgazgatisi szerv, hat6s6g

5.1.

Az

tev6kenys6gev^gy mtlasztilsa abeadvilnyt tev6 szem6ly alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozvetlen
vesz6ly6vel jfu (a tovilbbiakban egyiitt vissz6ssi,g), felt6ve, hogy a rendelkez6src 6116 koztgazgatdsi
jogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6rtve akoztgazgatisihat6rozatbuosigS feliilvizsg6latat - rlaar

kimeritette, vagy jogorvoslati lehet6s6g nincs szimLn biztositva.
A 18. S (2) bekezd6se a) pontja alapiiln akozszolg|ltat6st v6gz6 szerv - fiiggetleniil att6l,
hogy milyen szewezeti, form6ban mrikodik - az illTamivagy onkorminyzaa feladatot el76t6, illetve
e feladat elliltisibar. kozremfikod6 szerv.
Az ombudsmani gyakotlat a kdryrylgdhatd$ udgi6 s3yruek fogalomkot6be tartoz6nak tekinti
a szoci6lis e116t6st nyujt6, igy a fogyat6koss6ggal 616 6s/vagy az id6s szem6lyeket gondoz6
Ajbt. hat6skori
bentlak6sos int6zm6nyeket, amelyekrc az ombudsman vtzsgillald jogosults6g^ ^z
szabillyai 6telm6ben - egy6rtelmffen kiterjed.
Az Aibt. 1. S (3) bekezd6se leszogezt tovibb6, hogy a biztos tev6kenys6ge sor6n kiilonosen hivatalb6l inditott eljir6sok lefolytatis6val - megktilonbciztetett figyelmet fordit a
2007. 6vr XCII. torv6nnyel kihi-rdetett, a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek iogair6l sz6l6 egyezm6ny
v6gtehajt6s6nak segit6s6re, v6delm6re 6s ellen6rz6s6re.

Az alapvetf jogok tekintetdben
A biztos egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefrigg6s-rendszer felt6r6sa sor6n
auton6m, objektiv 6s neutr6lis m6don, kizdr6lag alapjogi 6rvek felsorakoztatdsival 6s
cisszevet6s6vel tesz eleget mand6tum6nak. Az ombudsmanint6zm6ny megalakul6sa ota
^z
orsz6ggyil6si biztos kcivetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott
Alkotminybir6s6g
alapvet6 jog6llami garanciilWal 6.s az alapjogok tartalmdval kapcsolatos^z
elvi meg6llapit6sara,
5.2.

valamint - az ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en
kotlitozds alko tm6nyo s s 6g6t megit6lni hivatott alap j ogi te sz teket.

-

alkalmazta az alapjog-

5

Az Alkotmilnybrosdg a 22/2012. g. 11.) ,LB hatatozatiban affa mutatott 16, hogy ,,aq
el6i6 Alkotndryt ds aq Alaptiiniryt egyes rendelkeTini tanalrui egyeqdsdge esetdn dppen nem a konibbi
kiuiil hagydsdt kell indokolni".
Ugyanakkor a testiilet a13/2013. (VI. 17.) .LBhatatozatinakindokol6sa sorinazt emelte ki, hogy
az adott hatirozatbat vizsgilt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben mdr az Alaptorv6ny negyedik
m6dosit6sa alapiiln i6r, el a kor6bbi alkotm6nybir5s6gr hatdrozatokban foglaltak
felhaszndlhat6sigdt illet6en. A testtilet ennek kapcs6n elvi 6liel mondta l<t azt, hogy ,,a\
Alkotndrybinlsdg a hatdfudt uesqllett alkotndrybinisdgi hatdmiat fomlskdnt megeltildsduel, a ldn1egi, aq adott
iigyben felmeriilf alkotndryoxdgi kdrdds eldi)ntdsdbeq:{iksdges nirtdkil is tery'edelmfr turtalni uagy s4iiuegsryril
meglelenitdssel hiuatkoqhaf'a uagy iddiheti a kordbbi hatdroqataiban kidolgorytt draekeL jogelueket. A4
indokoldsnak ds alkotmdryjogi forrisainak ugltanis a demokratiku jogillamban mindenki s4lmdra
megisnerhetdnek, ellendiThetdnek kell knnie, ajogbiT\onsdgigerye a4 hlgy a diintdsi megfontoldnk dtlithatdak,
alkotmdrytbinlsdgi dtintdsben ruegielend jogeluek dtudteldt, hanem arykfgyelmen

A

A

konibbi hatimqatokban kfe1rua
njtiludnos dnelds a diinttu indokldsdnak litalapja.
drvekfelhas7ndlhatdstigit aqAlkotmirybinisdg mindig esetr1l esetre, a konkrdt iigt kontextusdban uiqsgilja."

kiiaetbetdek legyenek.

Ha osszevetjik az Alaptorv6ny B) cikk (i) bekezd6s6ben, az Alaptorv6ny XL cikk (t)-(2)
bekezd6s6ben, valamint az Alaptorv6ny XV. cikk (1) bekezd6s6ben foglaltakat a Magyar
Koztilrsasde Alkotm6nyfuol szolo 1,949. 6vi XX. torv6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, 70/A. $ (1)
bekezd6s6nek 6s 70/F. S (1) 6" Q) bekezd6s6nek szoveg6vel, akkor abb6l az illapithat6 meg,
hogy a jelen vizsg6lat tLryyLt k6pez6 iogiiTamisitg elve, az emberi m6lt6s6ghoz val6 jog, az
egyenl6 b6n6sm6d kovetelm6nye, tekintet6ben nem hoz olyan villtozilst az ,Llaptorv6ny szovege,
mely a kor6bbi alkotm6nybirosdgp gyakotlat elvet6s6t, tafialmi 6t6tt6kel6s6t al6t6masztan6. Igy elvi
megdllapitasaim megfogalmazdsa, az zlapiogok 6.s az alkotm6nyos elvek 6telmez6se sot6n ellenkez6 tafialmi, alkotrn6nybrosdgp dont6s megsztilet6s6ig tirryad6r,ak tekintem
^z
kovet6en
Alkotm6nybir6s6g 6lal mind az -tlaptowlny hatillyba 16p6s6t megel6z6en, mirld az
^zt
hozott hatirozatatban, azok indokol6s6ban kifejtett megilllapitS.sokat, kovetkeztet6seket.
I(emelend6 emellett, hogy az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se krilon is tafialmazza, hogy
Magyarorcz6g ktilon int6zked6sekkel v6di a csal6dokat, a gyemekeket, a n5ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 6l6ket.
A j ogdllamis dg elvd b61 faka d 6 i ogbiz ton s dg kdve telmdnye
Az Alaptorv6ny B) cit<k (1) bekezd6se szerint a Magyxorszig fiigetlen demokratikus jogillam. Az
Alkotm6nybir6s6g m6r mrikod6se e1s6 6veiben elvi 6llel illlapitotta meg, hogy a ioglllarr.
n6lkiilozhetetlen eleme a jogbiitonsdg. Az Alkotm6nybir6s6g szerint a jogbrztonsdg az 6llam
koteless6g6v6 teszi annak biztositisit, hogy a jog eg6sze, egyes r6szteniletei 6s az egyes
jogszab6lyok is uildgosak, egltdrtelmilek, mfikod6siiket tekintve kisryimhhatdak 6s elfirelithaniak
legyenek a flormr- cimzettjei szdmita.
Az ninyad6 alkotm6nybir6s6gi t6zis szerint a jogilllamis6g elv6b5l foly6 kovetelm6ny a
kozhatalom , akozigazgatis torvlny al6 rendelts 6.ge: a kozhatalommal rendelkez6 szervek ajog dltal
negillapitott miiktiddsi rendben, a polg6rok szilmdta megismerhet6 6s l<tsz6mithat6 m6don
szabilyozott koditok kti{itt fejtik ki tev6kenys6giiket.l A kozigazgat6s torv6nyess6ge akkor val6sul
meg, ha jogrl^g szabillyozott eliilrdst keretek kozott mrikodik, a iogkorl6tozisra adott
felhatalrnaz6st pedig torv6nyi szinten pontosan kell meghatdrozri. Nem hagyhat5 frgyelmen kivirl
tov6Lbb6, hogy a kis$mithattfsdg- beledrtae aiegysiges jogalkalmalist - ds aqeljdnii garanciik bi1lositdsa
s<lrlsan tissiekapaolddik a< egy€t alaryi alapjogok, s4abadsdgogok uddelmdael, mintegy kolcsonosen
felt6telezik egym6st.
5. 2. 1.

5.2.2.

Az embed mdlt6sdghoz val6 iog

Az Alaptorv6ny II. cikke alapj6n az emberi m61t6s6g s6rthetetlen, minden embernek ioga van az
|lethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz. A kor6bban ttinyado 6.s az .Llaptorv6ny hatillyba l6p6s6t
kovet5en is hivatkoz6si pontot )elent6 alkotm6nybrosigS gyakorlat az embert m6lt6s6ghoz val6
I Lisd:
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6

joggal kapcsolatos^fl
hivja fel a figyelmet, hogy a m6lt6s6g az emberr 6lettel eleve egyitt i6t6
^na
min6s6g, amely oszthatadan 6s korl6tozh atat)art , s ez6rt minden embere n6zve egyenl6.
llethez va16 joggal egys6gben azt biztosiga, hogy ne
Az egyenl6 m6lt6sigho z val6 log
^z
lehessen emberi 6letek 6rt6ke kozott logitri^g krilonbs6get tenni. Embed m6h6sdga 6s 6lete

mindenkinek 6rintheteden, aki ember, fiiggedentl Frzikai 6s szellemi fejletts6g6t6l, illetve
617apot6t6l,6s att6l is, hogy emberi lehet6s6g6b6l mennyit val6sitott meg, 6s mi6rt annyit.2 A
m6lt6s6ghoz val6 jognak r€sz6t klpezi az rs, hogy minden embert m6sokkal egyenl6 m6lt6sigri
egyes emberek 6s embercsopottok kozott tilos indokolatlan,
szem6lyk6nt kell kezelni, vagyis
6sszer6tlen ktilonbs6get tenni.3

^z

5.2.3. A testi 6s lelki egdszsdghez va16 iog
Alaptorv6ny )O( cikk (1) bekezd6se 6telm6ben mindenkinek joga van a testi 6s lelki eg6.szs6.ghez.
Az Alkotmirryb:r:osig az eg6szs6ghez val6 jog biztositisilt olyan alkotm6nyos 6llami feladatk6nt
lrtelmezte, amelyet az 617am a kozponti szervei 6s a helyi onkorminyzai - tovibb| egy6b szeryek rendszere r6v6n val6sit meg. Ennek keret6ben az 6llam egyebek kozott eg6szs6giigyi
rnt6zm6nyhil6zat mffkodtet6s6re 6s az orvosi el16t6s megszervez6s6re koteles.
Az egl.szslgltgyi nt6zm6nyh6l6zat 6s az orvosi e176t6s kor6ben az Alkotmdnybrosdg
elvontan, 6ltal6rtos ism6rwekkel csak eg6szen sz6ls6 esetekre koditozottan hatirozh^tla tneg
^z
illlami kotelezetts6g kritikus nagys6gilt, vagyis azt a sziks6ges minimumot, amelynekhnnya mdt
alkotm6nyelleness6ghez vezet.Ilyennek volna min6sithet6 p6ld6ul, ha az orczilg egyes teriiletein
az eg6szs6.gigyr tntlzmlnyrendszer 6s az owosi ell6t6s teljesen htinyozna. Az ilyen sz6ls6
illlami kotelezetts6gnek nincs alkotm6nyos m6rc6ie. A lehet6
eseteken fiil azonban
^z
legmagasabb szintfi testi 6s lelki eg6szs6ghez val6 iog teh6t onmag6ban zlanyr jogk6nt
6rtelmezheteden. A kotelez6 t6rsadalombiztositis kor6be tartoz6 ell6t6si jogosults6g viszont m6r
val6s6gos alanyr jog, amelynek alkotm6nyos alapja a tulajdonv6delem. 154/1.996. (XL 30.) AB
hatdrozat)
5.2.4. A hdtdnyos megkiiltinbdztetds tilalma, a fogyatikosstiggal616 szem€lyek vddelme
Az Alaptorv6ny XV. cikk6nek Q) bekezdlse tattalmazza a diszkimindci6 alalmit, mely szetint
Magyarorszilg az alapvet6 iogokat mindenkinek b6rmely megkiilonbciztetr6s, nevezetesen faj, szin,

nem, fogyat6koss6g, nyelv, vall6s, politikai vagy m6s v61em6ny, nemzeti vagy t6rsadalmi
szdtmazils, vagyoni, sziilet6si vagy egy6b helyzet szerinti kiilonbs6gt6tel n6lktil biztositla. Az
Alaptorv6ny )il/. cikk (4) bekezd6se tov6bbi el6fuja, hogy Magyarorszilg az es6lyegyenl6s6g
megval6sulis6t ktilon int6zked6sekkel segiti, a )il/. cikk (5) bekezd6se emellett kii{on is kiemeli,
hogy Magyarorszig ktrlon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a
fogyat6kkal 6l6ket.

A k6t

6vtizedes, toretlen, az Alaptorv6ny fenti rendelkez6se alapjin tovibbra is
n6nyad6nak tekinthet6 alkotm6nybtosilgS gyakorlat rogzitt, hogy a hdtniryos megknli)nbAgeils tilalma
ara vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenl6k6nt, egyenl6 m6lt6s6gf szem6lyk6nt kell
kezelnie, az egylnt szempontok azonos m6t6kfi figyelembev6tel6vel kell a jogosults6gok 6s
kedvezm6nyek eloszt6s6nak szempontjait meghatarozni. A megktilonboztet6s alkotm6nyoss6ga
tekintet6ben az Alkotrn6nybuosl,g k6t m6rc6t alkalmazott. Az alkotm6nyos alapjogok
tekintet6ben megval6sul6 egyenl6tlen b6n6sm6d eset6n annak alkotm6nyossiga az alapvet6 jogok
kotlltozis6ra rilnyado sziiks6gess6gi-arinyossl.gi teszt alaplln it6lhet6 meg. 86r az Alkotm6ny ahogyan az Alaptow6ny is - szcivegszerfien csak az alapvet6 jogok tekintet6ben tiltotta a
h6tr6nyos megkiilonboztet6st, az Alkotm6nybit6s6g szerint e tilalom, ha a megkiilonboztet6s s6tti
az embei m6lt6s6ghozval6 alapvet6 jogot, kiterjed az egl,szjogrendszere.

2

3

L6sd:

64/1991.6II.

17.) AB hatirozat

Halmai G6bor 6s T6th Gibor Attila (szerk.): i. rn.269. o., S6riJ6nos: Alapjogok, Alkotm6nytan
Budapest 2004. 94. o. 6s Drin6czi Timea (szerk.): i. m. 58. o.

II. Osiris Kiad6,
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Az

Alaptorv6ny

XV. cikk (4) bekezd6se szerint

Magyarorszilg az es6lyegyenl5s6g

megval6 sul6s 6t krilon int6zked6s ekkel s egiti.
Az Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6se r6gzitt, hogy Magyarotszig krilon int6zked6sekkel

v6di a gyermekeket, a n6ket, az td6seket 6.s a fogatikosdgal il6ket. Az Alaptorv6ny tehit az
id6seket 6s a fogyatlkoss6ggal 616ket gondoskod6sta szorul6 6s ktilon v6delmet ig6nyl6
csoportk6nt emeli ki.
Az Alaptorv6ny XV. cikk (2) bekezd6s6ben rogzitett a hdtilnyos megkiilonboztet6s
6ltal6nos tilalma al6li kiv6telt ielent az .illaptowlrry tdlzett tendelkez6se, amelyek alapjiln
Magyarorsz6g az esllyeEyenl5tlens6gek kikiiszobol6s6t c6lz6 rntl.zked6seket is tesz. E rendelkez6s
6rtelm6ben az egyenl6s6g tartalmi megval6sul6.sit szolg6l6, az es6lyegyenl5dens6g felsz6molilsa
6rdek6ben tett pozitiv megkti{onboztet6s megengedett.
Az es6lyegyenl6s6g el6segit6se az 6l7am ftsztr6l egy iogl lehet6s6get biztosit, ugyanakkor
bizonyos, valamely tulajdons6guk (p1. 6letkor, betegs6g, fogyat6koss6g) ok6n sai6tos,
kiszolg6ltatottabb helyzetiik miatt objekave h6tinyba kenil6 szem6lyek csoportjain|l az illlamr
beavatkozds nem fakuhatiu feladat az 6l7am koteles hat6kony l6p6seket tenri az eredend6en,
sirlyosan egyenl6tlen helyzet felszdmoll,sdra. Az alkotm6nybfu6sdg1 gyakodat szerint az 617am
szabads6got 6lvez abban, hogy milyen m6don, milyen jogr, normativ 6s anyagp eszkozokkel
teljesiti az es6lyegyenl5s6g el6mozdit6s6ra vonatkoz6 alkotm6nyos kotelezetts6g6t, mint 617amc6lt:
e korben m6degelrri lehet az eszkozok megv6laszt6s6ban az 6llam teherbir6 k6pess6g6t.

jogi ktitelezettsigek €rvdnyesitdse
Alaptorw6ny a cikk (2) bekezd6se 6rtelm6ben Magyarorszilgnak a nemzetkozi jogS
kotelezetts6geinek teljesit6se 6rdek6ben btztositatia kell a nemzetkozi jog 6s a magyar jog
osszhangj6t, jelen esetben azt, hogy m^gy^r logi szab6lyoz6s megfelel)en az Egyezm€ny 6ltal
^ kotelezetts6geknek. Ebbe nemcsak az tartozik bele
fel6llitott 6s a Brzottsdg 6ltal lelzett
6rtelemszerrien, hogy a jogrendszerben nem maradhatnak olyan szabillyok, amelyek nem
egyeztethet6ek ossze az Bgyezm6ny rendelkez6seivel, hanem az is, hogy ahol sziiks6ges, ott a
jogalkot5 6rdemi 6s hat6kony l6p6seket tegyen ahi6nyz6 szabillyozis megalkotisa 6rdek6ben.
Az Egyezmlny 4. cikke 6rtelm 6bet 6ltal6nos kcitelezetts6gek kot6be tartoznak a kovetkez6k.
1. A r6szes 6llamok kotelezetts6getvdlTalnak arra, hogy biztositj6k 6s el5segitik valamennyi
alapvet6 emberi jog 6s szabadsig teljes megval6sul6s6t valamennyi fogyat6kossiggal616 szem6ly
szimira, a fogyatlkossig alapj6n tort6n6 b6rmif6le h6tr6nyos megkiilonboztet6s n6lkiil. Ennek
6rdek6ben a rlszes 6llamok villaljik,hogy:
a) meghoznak minden megfelel6 jogalkot6si, kozigazgatdsi 6s egy6b int6zked6st a ielen
F,gy ezmlnyben foglalt j ogok v6grehai t6sa 6rdek6ben;
b) megtesznek minden megfelel6 int6zked6st, ide6rtve a jogalkot6si l6p6seket a
fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek h6tr6nyos megkiilonb oztet6s6t tartaknaz6 torv6nyek,
5.2.5. A nemzetkdzi embed

Lz

rendelkez6sek, szok6sok 6s gyakodat m6dosit6sa vagy eltod6se 6rdek6ben;
c) figyelembe veszik a fogyatlkoss6ggal 616 szemllyek emberi jogainak v6delm6t 6s
el6mozdrtis6t valamennyi politika 6s program sor6n;
d) tart6zkodnak minden olyan cselekedetben 6s gyakorlatban val6 r6szvdtelt6l, amely nem
osszeegyeztethet6 a jelen Egyezm6nnyel, 6s biztositjdk, hogy a hat6s6gok 6s koztntlzm6nyek a
j elen E gyezm6nnyel osszhangban tev6kenykedjenek;

megfelel6 int6zked6st meghoznak b6rmely szem6ly, tnt6.zrn6ny

minden
")
magilnvdlTalkozis 61nal a fogyat6koss 69 alapj6n tot6n6

Yagy

h6tr6nyos megktilonboztet6s felszilrrrolilsa

6rdek6ben;

kutatiLsokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg vagy segitenek el6 az egyetemesen
terarezett 6ruk, szolgilltatilsok, eszkozok 6s l6tesitm6nyek vonatkozilsilbarr, a ielen Egyezmlny 2.
cikk6ben meghatdrozottak szednt, amelyek a lehet6 legkisebb villtoztatdssal6.s atyagS r6fordit6ssal
megfelelnek a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek speci6lis ig6nyeinek, el5segitve

fl
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eryetemes tervez6st a szabvdnyok
felhasznilhat6sigukat 6.s hasznillatukat, valamint el6segitik
^z
6s irinyelvek kidolgoz6sa sor6n;
g) kutatisokat 6s fejleszt6seket val6sitanak meg, vagy segitenek el6 a fogyat6koss6ggal 616
szem6lyek sz6mira alkalmas rij technol6gi6k, bele6twe az tnformicr6s 6s kommunik6ci6s
technol6gi6kat, a kozleked6.stfmozgist segit6 eszkozok, k6szril6kek 6s seg6deszkozok
el6rhet6s6g6nek 6s basznillatdnak el6mozdrtdsdra, els6bbs6get biztositva az el6rhet6 kolts6ggel
j6t6 technol6gi6knak;
I.) hozzdf|rhet6 informdci6kat biztositanak a fogyatlkoss6ggal 616 szemllyek sz|mdra a
kozleked6st segit6 eszkozokr6l, a k6sziil6kekr6l 6s seg6deszkozokr6l, ide6twe az it
technol6giikat, csakrigy, mint a segits6gnyujt6s, t6mogat6 szolgilltat6sok 6s szolgilatok m6s
form6ir6l;
i) el5mozditjik a jelen Egyezm6nyben foglalt jogok oktatS.sdt a fogyat6koss6ggal 616
szem6lyekkel foglalkoz6 szakemberek 6s alkalmazottak szdmira az e jogok 6ltal biztositott iobb
segits6g- 6.s szolg|ltat6sny'ujtis 6rdek6ben.
2. Tekintettel a gazdasigi, t6rsadalmi 6s kultut6lis jogokra minden r6szes 6l7am vilTalia,
rlemzetkozi
hogy a rendelkez6sre 6116 er.6fotdsai fels6 hatdritg, 6., sziiks6g esetrin,
^
egy0ttmfikod6s keret6ben, int6zked6seket tesz e jogok teljes megval6sitdsdnak fokozatosan
tort6n6 el6r6se 6rdek6ben, fenntart6s n6lkiil, a nemzetkozi joggal cisszhangban, a jelen
E gy ezmlnyben foglalt kotelezetts6gek halad6ktalan alkalmazisira.
3. A jelen Egyezmlny v6grehajt6s6n :r:inyio iogalkot6s 6s politik6k kidolgozilsa 6s
v6grehajt6sa sordn, tovibbS, a fogyatlkossiggal 616 szem6lyeket 6rint6 k6rd6sekkel kapcsolatos
m6s dont6shozatah eljdrisokban a r6szes 6llamok szorosan egyeztetnek, amelybe akttvan
bevonj6k k6pviseleti szervezeteiken keresztiirl a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyeket, ide6rtve a
fogyat6koss 6gg:al 616 gyermekeket is.
4. A jelen F,gyezmlnyben semmi nem 6telmezhet6 rigy, mint ami befoly6solja a r6szes
6llam jogilnak, vagy az adott r6szes 617am vonatkoz6siban hat6lyos remzetkozi jognak a
fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek jogainak hat6konyabb szabilyozlsdt biztosit6 rendelkez6seit. A
jelen Egyezm6nyben r6szes 6llamok joga, szerz6d6sei, szab6lyoz6sa vagy szokisai 6ltal elismert,
vagy tartalmazott emberi jogok 6s alapvet6 szabads6gok nem kotliltozhat6k vagy csotbithat6k
arra hivatkozilssal, hogy a jelen Egyezmlny az adott jogok^t,v^gy szabads6gokat nem, vagy csak
kisebb m6t6kben ismeri el.
5. Jelen Egyezm6ny rendelkezrSsei mindenf6le korlatoz6s vagy kiv6tel n6lkiil a szcivets6gi
6llamok valamennyi r6sz6re vonatkoznak.
5. 3. Az tigy itdeme tekintetdben
illlamnak, a tilrsadalom szervezeteinek 6s tagjainak oly m6don kell tev6kenys6giiket v6.gezri,
hogy az ne okozhasson olyan kirosodist, amely fogyat6koss6g kialakul6s6hoz vezet, illeve oltan
kt;riilmdryteket kell litrehoTni, amefiben a fogyatdkos emberek kepuek ksqnek te[esebb iletre fu a

Az

fogyatd ko s stigu kb d I fa kadd terh ei k csii kkenth

etde

k.a

A tervez6si, dont6si folyamatok sot6n kiemelten kell kezelni a fogyatlkos szem6lyek
sajitos sztiks6gleteit, 6s figte/emmel kell lenni ara, hogy a fogyatdkos s7gruilek a bdrki dltal igerytbe uehetd
lehetdsdgekkel csak kiiltinleget negolddsok alkalmaTisa esetdn dlhetnek. A fogyat6kos szem6lyeket 6rint6
dont6sek sor6n tekintettel kell lenti a:i:a, hogy a fogyat6kos szem6lyek a t6rsadalom 6s a helyi
kozoss6g egyenrangri tagu, ez6rt meg kell teremteni aqokat afeltdteleket, amelek lebetdyd tes{k slimukra
a tdrsadalmi dletben uald risTudtelt.u Az ailram koteles gondoskodnt a fogyatlkos szem6lyeket megillet6
jogok 6rv6nyesit6s6r6l, a fogyat6kos szem6lyek hdtdnyait kompenz6l6 ttl.zmlnyrendszer
mfi kodtet6s 616l a nemz etgazdas 6.9 mindenkori lehet6 s 6geivel o s szhangban. 6

a

Fot.2. $ (1) bekezd6s

s

Fot. 2. S (3)-(4) bekezd6s

6

Fot.2.

$ (5) bekezd6s
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5.3.1. Onilt1-5letuitel - kdzdssdgbe val6 befogadds - lakhattisi fotma megvdlasztdsa
A CRPD tindlld dletuitelrfl is a kt;itixigbe uald befogaddmil srylld / 9. cikke 6rtelm6ben az Egyezm6nyben
r6szes illamok elismerik afogyatdkossdgal dl6 srymdfiek egtenltjogit a kiiryi)xegben ualti dletheqds mdnkkal
egyenlf srybad dtintdshey uah jogit; minden sztiks6ges 6s hat6kony int6zked6st megtesznek annak
6rdek6ben, hogy a fogyat6kossilggal 616 szem6lyek teljes m6rt6kben 6lvezhess6k e jogaikat 6s a
teljes kozoss6gi befogad6st 6s r6szv6telt, bele6rtve a kovetkez6k biztosit6s6t:
a) a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyeknek mdsokkal a<0n0s alapon lehetfsdgilk aan lakdhefiiiknek is annak
megudlas{dsdra, hogy hol ds kiael dlnek egyiitt, 6s nem kcitelezhet5ek bizonyos megszabott
kortilm6nyek kozott 6lni;
b) a fogyat6kossdggal 616 szem6lyek szdm|ra hoTTifenisi lehetdsdget bilositanak tdbbfik otthoni,
inrdlndryi ds egydb kt){itsdgi tdmogatri s4olgilathoT, beledXve a7/ a sryndfies segrtsiget, mefi a kt)1i)ssegben
dldshei h a ktiTtissigbe ilirtdnd beillesqkeddsheq, ualamint a kt;{;ssdgtdl uald els{getelfidds ds kirekesq!fidds
m ege 16( n cdlj d b tl I s qii k s ige s ;
.) a mindenki szimira nyujtott kozoss6gi szolgilltatisok 6s l6tesitm6nyek azonos alapon
hozziflthet6ek a fogyat6kossLggal616 szem6lyek sz\min is, 6s ig6nyeikhez igazitottak.
A Fot. 17. $-a kimondja, hogy a fogyatikos sryndfinek joga uan a fogyatdkossigrinak, srymd[tes
kiiriilndryeinek megfelelf - csalddi, lakdotthoni, intdrytdryi - lakhatdsifonaa megudlasqltisdha1. A fogyat6kos
szem6lyek szim|n 6pol6st-gondozist nyujt6, 50 f6n6l nagyobb f66helysz6mi szoci6lis
rnt6zm6nyek kiv6lt6s6ra a kovetkez6kszennt keriil sor: 2013. december 31-6ig legal6bb 1500 f6
fogyat6kos 6s pszichi6triai beteg szem6lynek ell6t6st nyujt6 rrrt6zm6nyt. f6r6hely liv6kis6hoz az
eur6pai uni6s t6rsfinanszroz6ssal megval6sul6 fejleszt6si progtamok nlnijtanak timogat6st; az
ekk6ppen l<tvilhdsra nem kedil6 tnt6zm6nyi f6r6helyek l<tv6ltdsira. a 1{orm6ny 6ltaL meghatdrozott
rendben ker0l sor. A kiv6lt6st a CRPD 19. cikk6ben meghatirozottzk figyelembev6tel6vel kell
v6grehajtani.
A Fot. fenti szakasz6hoz fftzottindokol6s 6rtelm6ben Magyaror.szilg2007-ben fogadta el a
CRPD-I, amefinek /9. cikke t/ alapokra helyeTi afogyatdkos sTgmdfiek tinilld dletuitelirfil, illetue lakdheltdnek
megatllas1lrisdnit aald gondolkoddst. Ennek alapjdn a fogyatdku s4emifiek evtdben is a7 olcsdbb csalddban
maradrist, illetue a4 tindlll lakdsban uagy lakdotthonban dlist, illetae a4 eT,eket eltsegttd kiiii)ssdgi alapil
sTolgiltatdsokat (sryocidli: alapsryolgiltatdnk) kell elfinjtben rdsrysiteni a &6gdbb, tomegm6retri bendakisos
int6zm6nyi ell6t6ssal (szoci6lis szakell6t6ssal) szemben.
Mig a mai rendszerben bizotts6g dont arr6l, hogy a fogyat6kos szem6lynek hol kell 6lnie,
addtg aq t)j drtikrend alapjdn e{ a dtintdst a fogyatdkos s7ymd! ho77a meg E{ n< ininlaonalat enfsitik a4
EU fogltatdkosstigiigyi politikai dokunentumai is. Hasonl6 iltalal<ttdst hajtottak m6t v6gte
Sv6dotsz6gban, Norrr6gi6ban, 6s tlyen 6talal<tt6s van folyamatban - uni6s forr6sok terh6re Bulgdri6ban 6s Csehorszigban. A fentiek 6rdek6ben a rendelkez6s megakad6lyozza a nagyobb
l|.tszimi szocidlis int6zm6nyek tov6bbi noveked6s6t; rogzia tov6bb6, hogy 2017. iantfu 7-i6t
kovet6en :6j, fogyatlkos szem6lyek 6pol6-gondoz6 c6hi f6r6helye csak lak6otthoni formdban

hozhat6l6te.
Aq OFP l-akhattls cimsliual ellitott 7.2. alpony'a szerint a fogyatdkos syendlyek lakhatdsiaal
kapcsolatos dtintdsek is pmgranok tenteryse fu a,igrehEtnsa sonin kiiliintis sillfial kell figyelembe aenni a4
iinrendelkeqis ds a tirsadalmi integniciri alapeludt.

.\z

err6l s2616 korminyzatt sftat6gia alapjdn folytatni sziks6ges a fogyat6kos szem6lyek
sz6m6ra 6pol6st-gondozilst nyuit6 szoci6lis rnt6zm6nyr f6r6helyek l<tv6ltdsit, hangsirlyt fektetve a
kiv6lt6ssaf6rintett szem6lyek 6s int6zm6nyek felk6szit6s6re, t6jlkoztatisdta, t6mogatisira, egyebek
mellett a kiv6ltdst tdmogat6 mentorh6l6zatb6vit6settl6n.Ezzelpirhuzamosan fontos fejleszt6si
lr6ny a t6mogatott lakhat6s elterjeszt6s6t szolg6l6 feileszt6sek indit6sa, a kapcsol6d6 i6
gyakorlatokf elhasznillilsdval,tapasztalattszak1tt6kbevon6s6val.
Az otthonmandds el6segit6se 6rdek6ben b6viteni sztks6ges az ondlTo,6letvitelt el6segit6
szoci6lis alapszolg6hat6sok, 6s a lak6helyhez kozeli szolgilltatdsok kor6t. At kell tekinteni a
lak6sok 6s a- lak6ko tnyezet akad6lymentesit6s6nek timogatisi rendszer6t, az esetleges alternativ
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megold6sok - egyebek mellett a fogyat6kos feln6ttek 6ltal ig6nybe vehet6 szoci6lis b6dak6sok
v^gy az on6116 tulajdonri speci6lis el6takar6koss6gi form6k - sz6mbav6tele mellett.
A Sqocta. 75. S O A bekeiddui 6telm6ben tdmogatott lakhat6s a fogyatlkos szem6lyek, a
pszicbiiltiai, illetve szenved6lybetegek r6sz6re biztositott e176tas, amely az lletkornak, eg6szs6gi
6llapotnak 6s onell6t6si k6pess6gnek megfelel6en, az ell6tott on61l6 6letvitel6nek fenntart6sa,
illetve el6segit6se 6rdek6ben biztositia a lal<hatdsi szolgilltatist, az on6ll6 6letvitel fenntart6sa,
segit6se 6rdek6ben mentilhigi6n6s, szoci6lis munka kor6be tartoz6 6s egy6b tamogat6 technik6k
alkalmaz6sival v6.gzett esetvitelt, az ellltott 6letkortilm6nyeinek figyelemmel kis6r6s6t biztosit6
kis6r6 timogatist, az ellltott komplex sziiks6glet-felm6r6se alapi6n, erre vonatl<oz6 ig6ny eset6n
ezen beliil az 6tkez6st, az 6pol6s-gondoz6st, a fejleszt6,st, a t6tsadalmi 6letben va16 r6szv6telt
segit6 szolgiltat6sokat.
A lakhat6si szolgilltatils legfeljebb hat f6 szimira kialakitott lak6sban vagy h6zban, vagy
h6t-tizenk6t f6 sz|mira kialakitott lak6sban vagy hdzbafl, y^gy legfeljebb otven f5 elhelyez6s6re
szolgilo lak6sok, 6piiletek egyiittes6ben biztosithat6.
A timogatott lakhat6s a komplex siiikxglefelmirds eredmlnye alapiilt biztosithat6. A
komplex sziiks6gletfeim6r6st az ig6nybevev6nek a szolgiltatdst megalapoz6 kortilm6nyeiben
tot6nt villtozis eset6n, de legk6s6bb az els6 sziiks6gletfelm6r6s id6pontj6t kovet6 m6sf61 6v
mirlva, ezt kovet6en pedig legal6bb h6rom6vente meg kell ism6telni.7
A t6mogatott lakhat6s s4aknaifeladatai kiirdben a siolgiltatis sonin bi$ositani ke//
a) a lak6hely, 6r - a tivmunka kiv6tel6vel - a munkahelyi feladatok, valamint a szabadtd6
eltolt6 s6nek sz 6tv

ilasztisit,

b) a foglalkoztatdst, abban az esetben, ha a komplex sziiks6gletfelm6r6s eredm6ny6nek megfelel6
foglalkoztat6si lehet6s6g rendelkez6sre 611,
c) a segits6gny'ujt6st a kultur6lis 6s szabadid6s tev6kenys6gek szerveztisr3ben, t6rsas kapcsolatok

fenntartisdban,
d) a lehet6s6get

az

e116t6st

ig6nybevev6 6letkoriilm6nyeivel kapcsolatos ptobl6m6k on61l6

es et6n s egits 6get a dont6s ek megb,o zatalLhoz,
e) az elliltist ig6nybevev6 sziiks6gletei szerinti szolgilltatilsok el6rhet6s6g6nek megkonnyit6s6t, ide
6rtve az on6ll6 6lewitel lialaldtisit segit6 k6pz6sekhez,prograrnokhoz va16 hozzLf|ft.st.

megold6s 6ra, szriks 69

A napi 6letritmust

a

kovetkez6 szempontok alapiir kell kialakitani:

a) a munkav6gz6.s, a szabadtd6 eltolt6se,
b) a munka- 6s a szabadid6 megfelel6 atinya,

c)atimogatottlal<hatdsfenntart6sibanvillTaltfeladatokelT6t6sa,
d) a s zo ci6lis kap c s olatok fenntarth at6s6.gdnak biztosit6sa. 8
3.2. Szemdlyi feltd telek
Amint az ahelyszitivrzsgillat sor6n folytatott besz6lget6sb6l 6s a bek6rt uatanyagb6l is kidenil, az
Int6zm6nyben ptobl6m6t jelent
alkalmas (elhivatott) 6s szakk6pzett 6pol6k bi6nya.
^z ^rr^
Ennek a t6nynek rendkiviil
nagy jelent6s6ge van a hazar szoci6lis ell6t6s valamennyi
teriilete tekintet6ben. Az alacsony bLrez6.s 6s a fizikailag rendkivtil megterhel6 munka, valamint a
motiv6ci6 hiinya miatt egyre tobben hagyiilk el a p6ly6t, kiilfoldi munkav611a16s, vagy az tpar adta
munkalehet6s6gek kihaszn6ldsa clliibol. Az eg6szs6grigy 6s
oktat6s teriilet6n tort6nt
b6rendez6s elsziv6 hatisa a szoci6lis szak6pol6k vonatkoz6sdban^zugyancsak 6rezhet6, mindez
megneheziti
tflt6zrn6ny mindennapjait az id6s 6.s a fogyat6koss6ggal 6i6 szem6lyek ell6t6sa
^z
ter6n. A szakdolgoz6k elv6ndorl6sa kovetkeztlben az el76t6s szakmai szinvonala cscikken, 6s a
munk6ta jelentkez6k szilma is csek6ly. A megfeleli szinvoralir ell6t6s biztositilsilra a logszabillyr
minimumfelt6telek teljesit6se esetr6n is kev6s az es6ly, ugyanakkor az e szeintt szem6lyi felt6telek
biztositisa a vizoh koriilm6nyek miatt gyakodatilag lehetetlen, j6 esetben a 8-10 osztalyra 6ptil6
szoci6lis 6pol6-gondoz6 alap-klpz6sben r6szt vett munkav6llal6kat kell alkalmazniuk, de egyre
5.

7

t

SzCsM rendelet 110/8. g (1) bekezd6s
SrCrX,I rendelet 110/D. S (1)-(2) bekezd6sei

lt

kenyszeriilnek, hogy szakk6pzeden, vagy mis szakmival rendelkez6 jelentkez6ket is

ink6bb

^ff^
felvegyenek seg6d6pol6i munkakore.

A

qgndfii feltitelek uonatko4isdban turtdsan fenndlld hidryusdgok tistT,essegiikben aq ellitottak
a minden embert egenld nirtikben megilletd enbei ndltdtdghoi aald jogal, a4 egyenld bdndwdd
ktiaetelmdnlduel, a fogyatikossriggal i/6 sqgndfiek kiemelt addelrninek dllami ktiteleT,ettsegeuel iissryfilgisben a
uissTtisstig beki)uetkeiisinek a lebetdseget bordoqryik magukban, toudbbd nen felelnek meg a CRPD 4. cikkdn
a lE u lri n e n qg t kii { kii te le i.e tts ige kne k s e m.
tekintetdben

5.3.3. Osszegzds
Amint azt a CRPD on6ll6 6letvitek6l 6s a kozoss6gbe val6 befogad6srol szol6 19. cikke rcgzii, az
Egyezm6nyben r6szes 6llamok elismerik afogyatikosstiggal dl6 s71ndlek egyenlfjoglt a kti1iissegben uald
dlethq ds mdsokkal egyenlf sqabad di)ntdsbeT aald jogit; minden sziiks6ges 6s hat6kony int6zked6st
megtesznek annak 6rdek6ben, hogy a fogyat6kossilggal 616 s7,emdfiek tefes ndtdkben dlueihetsdk e
jogaikat ds a teljes kti$ssdgi befogad,ist is resqudnh, bele6rtve a kovetkez5k biztosit6s6t:
a) a fogyatlkoss6ggal 616 szem6lyeknek mdsokkal a<0/t0s alapon /ehetdsdgilk uan lakriheljtiiknek
is annak megudlat{dsdra, hogy hol ds kiuel ilnek egtiitt, is nen kiinh4hetdek biiorytos negtTtbott ki)riilmdryek
ktiiiitt dlni;
b) a fogyat6koss6ggal 615 szem6lyek szimLru hoitifirv:i khetdsdget bilositanak tdbbfile otthoni,
intdqndryi is egdb kiiiiissigi tdmogahi srylgilathoi, beledrtae a7! a si,emifies segtsiget, me! a kt;iiissegben
ildshei u a kAiAssegbe ttirtdnd beilksqkeddsheq, aalamint a kii{issdgtdl aald els$getelfidis ds kirckesT!fidds
m ege 16id u cd!' d b d I sznks 6ges.

Az

inform6ci6k alapiilrr
elmondhat6, hogy az int6zm1nyi f6r6helykiv6ltissal egy olyan folyamat kezd6dott el, amely az
6rintettek szimira biztosan, tovdbbS, sz6mos jelenleg m6g int6zm6nyben 616 fogyatlkos szem6ly
szimilra gar^nt6lh^t)a a jov6ben emberi jogaiknak teliesebb gyakorl6s6t, egy on6ll6(bb) 6letvitel
Int6.zm6nyben tettliltogatas tapasztalatai 6s a tendelkez6sre

6116

alap)6n.

nt6zm1nyt f6r6helyek kiv6lt6s6nak
Fontos hangsulyozni ugyanakkor, hogy
^z
momentuma meglehet6sen komplex, az ell6t6s folyamatos biztositisa mellett sok munk6t,
er6feszit6st 6s els5sorban szakmai elhivatotts6got kovetel6 feladat. Az Egyezm6ny tendelkez6seit
tekintve azonban tovibbi 6s folyamatos int6zked6sek sziiks6gesek annak 6rdek6ben, hogy a
fogyat6kossilggal 616 szem6lyek szdmin tobbf6te otthoni, int6zm6nyi 6s egy6b kozoss6gi
szem6lyes
timogat6 szolg6lathoz val6 hozz6,f1t6si lehet6s6get biztositsanak, bele6rtve
^
^zt
valamint
a
segits6get, amely a kozoss6gben 616shez 6s a k6zoss6gbe tort6n6 beilleszked6shez,
koz os s6gt6l val6 els zigetel6d6s 6s kirekeszt5d6s megel 6z6.se c6ljib6l sziiks6ges.
Mindezekhez n6lktilozhetetlen a fentiekben, a szem6lyi felt6telek 6s az tnt6zm6ty
f6r5hely-kiv6lt6si folyamat folytatdsa vonatkozisilban jelzett neh6zs6gek iltfogo 6s hosszf t6vri
strat6gia alapi6n val6 megolddsa, amely kiteried mind a fogyat6kos, mind pedig az id6s szem6lyek
e116t6sdra.

A

fogyat6kos szem6lyek tekintet6ben ilyen hosszri tav:,u strat6giak6nt emlitend6 a
fogyat6koss 6ggal 616 szem6lyek szdmdra 6pol6st-gondoz6st ni'ujt6 szoci6lis tntlzmlnyt f6r6helyek
t ivilt6s,ir6l .1616 hosrri t6vri koncepci6 (2016-2036), amely az emberi jogi szeml6let alapiin a
szociilis int6zm6nyek kozoss6gi el76tasra val6 6tt6r6s6t 6s a bendak6sos lnt6zm6nyek kiv6lt6s6t
timogatla a sokelemfi szolgilhatisi gyur6 kialakit6s6val, a foglalkoztatils kozpontba helyez6s6vel,
figyelemmel a kozoss6gfejleszt6sre 6s a helyi kozoss6gek meget6sit6s 6re egyarilnt.

Ugyanakkot az e vizsgillatban feltart gyakorlati tapasztalatok 6s jelz6sek 6rtelm6ben
indokoltnak tfrnik a stratdgia megaaldsitdsdhoq kapcsolrldd pdfidyati rendsTgr ds a7 erdte!'esen ktipontositott
strat6.gl6ban megfogalmazott
fennturttli modell nfrkiiddsi mechanirytusainak feliiluirygllata, ktilonosen ^
6s az esedeges
hat6konysiga,
eredm6nyess6ge,
t6nyleges
c6lok el6r6s6te val6 alkalmazdsuk
opttnahzillis sztks6gess6ge tekintet6ben.
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Tekintettel arra,hogy a humdn er5forr6,s fejleszt6s foglalkoztatasi szempontuvrzsgilata az
alapjog1 biztos vtzsgilad hat6skcir6nek keteteit t6szben meghaladja, a uonatkoqri negillapittisomat
lsdsorb an fige le nfe I h iuds ki n t rt)gqiten.
Mtndazor,illtal a nagyl6tszdmir bentlak6sos int6zm6nyi kortiLlm6nyek osszess6giikben
alkalmasak arra, hogy az lintett fogyat6kos szem6lyek vonatkoz6siban a minden ernbefi egyenlf
nirtikben negilletd embei niltdsdgboiuah joggal, aiegyenh bindsndd kiiaetelndnlduel, afogatdkossriggal d/6
s7,eniltek kienelt aidelninek dllani kdhleryttsegeael i)ssqgfilggesben uissqissdg ganiljdt ds bektiaetkeTdsinek
le he tfsege t ae ss i k fe l.
Az alapjog1 megilllapitdsokkal osszefligg6sben aTAJB- )610/20/7. sryinil jelentdsemre adott
udlas4iban a sqocitilis iigekirt ris felryirkd$sdrt fekl6 dllamtitkdr adlasrylban hangsilfioita, hogy ,,2077
januirlilban megjelent a 1023/2017. (.24.) Korm. hat6rozat a fogyat6koss6ggal 616 szem6lyek
sz6m6ra 6pol6st-gondoz6st nyujt6 szoci6lis int6zm6nyi f6r6helyek kiv6lt6s6r6l szolo 2077-2036.
6vekre vonatl<oz6 koncepci6r6l. Ez a koncepci6 (ir) zz elmult 6vek tapasztalatainak
osszegz6s6vel, az emberi jogi szeml6let kcjzvetit6s6vel, valamint az elmult id6szak jogszabillyt
vilItozilsunak figyelembev6tel6vel k6sztilt, el6t6rbe helyezve a fogyat6kos emberek kozoss6gi
alapi el76tis6t, 6s megfogalmazya az al6bbi legfontosabb c6lokat:
- a megval6sit6s rd6t6vjinak 5 6wel tot6n6letovidit6se,
rnt6zm6nyi f6r6helyeke tort6n6 rij felv6telek dlalma,
- ^z
a sokelemff szolgiltatisi g5{tr6, valamint a foglalkoztat6st t6mogat6 kezdem6nyez6sek
6s ezek hozz6f1rhet6s6g6nek tendszetszerfi 6s egyenl6 es6llyel tort6n5 biztosit6sa,
- a folyamat eglszlt v6gigkovet6 kutat6si 6s nyomon kovet6si folyamat megtervez6se 6s
e

megval6sit6sa,

-

proaktiv kommunik6ci6 megtervez6se 6s megval6sit6sa,
al<tvilltasi folyamat tilnyitasinak, szakmai-m6dszertani vezet6s6nek, monitorozisinak
meger6sit6se.

Annak 6rdek6ben, hogy a kiv6ltisi folyamat megfelel6 m6dszetani t6mogat6ssal menjen v6gbe,
milr 2016-ban elindult az :iln. TARS-proiekt,e amely a kivdltis el6k6szit6s6t, megval6sit6s6t 6s
ut6nkovet6s 6t is mag6b an fo glalja."
Ugltanebben a leudlben ara is kitit

aidllantitkdr, hogt ,,azokban az int6:zm6nyekben, melyekre
nem vonatkozik a kiv6lt6s jelenlegi felhivi.sa, uni6s p6ly6zat fonisb6l fordithatnak 30-100 mi1li6
Fodnt kozotti cisszeget korszerfisit6sre, fehijitisra, rij krils6 f6r6helyek kialakit6s6ra is."

Aq dllamtitkdr tQ'dko7latott toudbbd amil is, hogt ,,az Int6zm6nyi F6r6hely I(v6lt6st
I(oordin6l6 Orsz6gos Testiilet keretein beltl l6trejott egy Albizotts6g, melynek cllia a kiv6lt6sban
m6g nem 6rintett fogyat6kos szem6lyeket ellit6, nagy l|tszimir bentlak6sos int6zm6nyek
mrikod6s6nek monitorozisa, ajinlisok,6szrev6telek megfogalmazisa a Testirlet szimira. Az
Albizotts6g tagai az ENSZ CRPD 33. cikk 3. porg6nak megfelel5en'o keriiltekl<tv6lasztixa."
Az dllamtitkin v6laszlev6l megemlii a szoct6hs tov6bbk6pz6si rendszer iltalakit6sdt is,
melynek kiemelt szempontja, hogy az iltalakitast kovet6en mtnd az egy6ni (munkav6llal6i), mind a
szolgilItat6i (munkaad6i) oldalr6l 6tl6thato rendszer jojjon 16tre. A c6l az, hogy a dolgoz6k az
ell6tottak, ig6nybevev6k sz6m6ra min6l magasabb szintfi szolgilltatist tudjanak ni'ujtani.
6. Int6zked6seim

A

rendelkez6semre bocs6tott infotm6ci6kat, valamint munkat6rsaim int6zm6nyl6togatS,s6nak
tapasztalatait osszegezve megilllapitom, hogy a v'asgillat a Telephely mrikod6s6vel osszefiigg6sben
azonnalt vezetlivagy fenntart6i int6zked6ssel orvosolando alapjogSvissz6ss6got nem tfurt fel, igy

j

elent6s emet els5

e

s

orban figyelemfelhiv6snak szdnom.

EFOP-1.9.1.-VEKOP/15 k6dszimir, Sqociilis intiry,iryif,irdhe! kiudhdi tqakmai koordindcirjs nihefi kialakittiu cim.u

kiemelt projekt.
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A

33. cikk 3. pottia a civil tirsadalom ellen6rz6si folyamatokba va16 bevon6sita, azokbat telies r6szv6teliik

biztositisira vonatkozik.
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Szeretn6m hangsulyozni,

hogy

ombudsmank6nt logszab6lyi kotelezetts6gem

megkiilonboztetett figyelmet forditani a legrnk6bb veszllyeztetett tdrsadalmi csoportok iogainak
v6delm6re, valamint a fogyatlkossiggal 616 szemllyek jogair6l sz6l6 egyezm6ny v6gtehaitasilnak
segit6s6re, ellen5rz6s6re. Ennek szellem6ben a tov6bbiakban is fokozott figyelemmel kis6rem
mind az tnt6zm6nyr f6r6hely kiv6lt6s folyamattnak megval6sit6s6t, mind a bentlak6sos ell6t6st
nyrrjt5 szoci6lis int6zm6nyekben dolgoz6 6s zz ott 1ak6 emberek alapvet6 jogainak 6rv6nyesiil6s6t.
Amint
csaknem minden bendak6sos tnt6.zm6nyt 6rnt6 vizsgilatom sot6n
^zt
szriks6gk6ppen kiemeli az ombudsmani jelent6s, a fentiekben kifejtett alap)oggal osszefrigg6
vissz6ss6g bekovetkez6se lehet6s6g6nek jov6beni megel6z6se 6rdek6ben az Ajbt. 32. $ alapiln
felk6rem ai emberi entforritok minisqleret, hogy a tirca hosszri t6vri, int6zm6nyi f6r6hely-kiv61t6si
strat6gia alapj6n tervezett int6zked6sei sor6n a tirca forditson kiilonos figyelmet a szoci6lis
int6zm6nyek szem6lyi, t6rgyt, mfikod6si, szakmai felt6telei biztositisdnak garanciilua, valamint a
jelent6sben rogzitett alapvet6 jogok 6rv6nyestil6s6vel osszefirgg6sben tett meg6llapit6sokra.

,fo.rt^
Budapest,2018.
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