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Írásbeli választ igénylő kérdé s

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Balog Zoltán emberi erőforrás miniszternek

„Milyen lépéseket tesznek annak érdekében, hogy a jelenleg jogsértően működő 188
bentlakásos szociális intézmény a jogszabályoknak megfelel ően működjön? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr !

2017. május 18-án került nyilvánosságra az ombudsman gödi TopHáz Speciális Otthonna l
kapcsolatos átfogó jelentése, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a 2016 . június 30-i adatok
alapján 188 bentlakásos intézmény működik az országban ideiglenes hatályú bejegyzéssel .
Ideiglenes hatályú bejegyzésre akkor kerül sor, ha az intézmény nem felel meg a jogszablyban
elő írt valamennyi feltételnek .

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatóság i
nyilvántartásáról és ellenőrzésérő l szóló 369/2013 . (X. 24.) Korm. rendelet 50.§ (1) alapján „A
működést engedélyező szerv a 2016 . december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő
ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2018. december
31-éig más jogszabályi felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha a fenntart ó
benyújtja a határozatlan vagy határozott idej ű bejegyzéshez szükséges feltételek
megteremtésére vonatkozó szakmai tervét vagy az ennek érdekében igényelt európai unió s
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forrás felhasználására megkötött támogatási szerz ődés másolatát . A működést engedélyez ő
szerv a meghosszabbítás kérdésében 2017 . március 31-éig dönt. A döntés jogerőre
emelkedéséig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik . "

Az ombudsman szerint „alapos okkal vetődik fel a kérdés, hogy a személyi és tárgyi feltétele k
vonatkozásában jelentős hiányosságokkal rendelkező intézményekben él ő személyek alapvető
jogainak sérelme meddig állandósítható az ellátási érdek folyamatosságára való hivatkozással
az ideiglenes hatályú működési engedélyek hatályának meghosszabbításával . Véleményem
szerint az ellátási érdekre való hivatkozás keretében nem csupán a m űködés jogszerűségének
adminisztratív garanciáiról szükséges gondoskodni, hanem az intézményi fér őhelyek
kiváltásáig az elhanyagolt tárgyi és személyi körülmények haladéktalan megszüntetésér ől is,
hiszen az ilyen körülmények között — egyes esetekben hosszú évek, évtizedek óta — élő
ellátott személyek számára sok esetben az intézmény az életük egyetlen színtere . Mindezekre
tekintettel megállapítom, hogy a személyi és tárgyi feltételek tartós hiánya miatt többszö r
meghosszabbított hatályú ideiglenes hatályú bejegyzés alapján működő bentlakásos
intézmények működése az érintettek vonatkozásában a minden embert egyenlő mértékben
megillető emberi méltósághoz való joggal, az egyenl ő bánásmód követelményével, a
fogyatékossággal élő személyek kiemelt védelmének állami kötelezettségével összefüggésbe n
visszásságot okoz, továbbá nem felel meg a CRPD 4 . cikkéből eredeztethető nemzetközi
kötelezettségeknek sem.”

Az ombudsmani jelentés végén szerepl ő intézkedések 1 . pontja szerint az alapvető jogok
biztosa felkéri az emberi erőforrások miniszterét, hogy fontolja meg – a szükséges költségek
hozzárendelésével – egy olyan központi stratégia kidolgozását, amely – az intézmény i
férőhely-kiváltási folyamat ütemezésére is tekintettel – a szociális intézmények személyi ,
tárgyi, működési, szakmai feltételeit hosszú távon biztosítja ."

Czibere Károly a gödi TopHáz minisztériumi vizsgálata kapcsán azt mondta, nem látj a
indokoltnak az intézményrendszer átvilágítását, nem rendszerszint ű problémával állunk
szemben .

Kérdéseim:

1. Mi a Minisztérium álláspontja arról, hogy egy kormányrendelet törvényesíti a
jogszabály által előírt feltételeket nem teljesítő bentlakásos intézmények törvénytelen
működését? Véleményük szerint az „ellátási érdekre” való hivatkozással milyen szint ű
jogsértő működés felett lehet szemet hunyni? Mi az az ellátási minimum, aminek az
ideiglenes hatályú bejegyzéssel m űködő intézményeknek is meg kell felelniük?

2. Milyen lépéseket tett a Minisztérium eddig annak érdekében, hogy az ideiglenes
hatályú bejegyzéssel működő intézmények által benyújtott, a határozatlan vag y
határozott idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakma i
tervek végrehajtása megtörténjen? Milyen módon és menetrend szerint zajlik a
szakmai tervben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése? Kapnak-e pluszforrást az
intézmények a jogszabálynak n9.egfelelő működéshez szükséges lépések megtételéhez ?

3. Milyen stratégiával rendelkezik a Minisztérium az ideiglenes hatályú bejegyzésse l
működő bentlakásos intézmények hiányzó személyi, tárgyi, m űködési, szakmai
feltételeinek megteremtéséhez? Milyen lépéseket tesz a kormány az intézményi



férőhely-kiváltási stratégia megvalósulásáig a nagy létszámú bentlakásos intézménye k
jogszabályszerű és az ellátottak jogait érvényesítő működése érdekében?

4. Mi az ún. kitagolási stratégia menetrendje ?

Válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2017 . május 31 .

Tisztelettel,

Szél Bernadett
országgyűlési képviselő (LMP)
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