
I. Más hatóságok és szervek által végzett 2019. évi ellenőrzések 

2019. április- május – június 
 

Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés helye Ellenőrző szerv 
Ellenőrzés 
időpontja 

Ellenőrzés 
tárgya/módszere 

Intézkedések Megállapítások 

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

Zirc, Hóvirág u. 69. 
szám alatti 
Utógondozó otthon, 
valamint Veszprém, 
Haszkovó u. 10/A. 
szám alatti és 
Balatonalmádi Erkel 
F. u. 19. szám alatti 
külső férőhelyei  

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Hatósági 
Főosztály Szociális 
és Gyámügyi 
Osztály 

 

2019.04.08. Hatósági ellenőrzés Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

A nevelők száma továbbra sem felel 
meg teljes mértékben a jogszabályi 
előírásoknak. Az ellenőrzést végző 
felhívja a fenntartó figyelmét, hogy a 
15/1998. NM rendelet 1. számú 
melléklete alapján utógondozó otthon 
esetében 25 férőhelyig 2 fő 
nevelő/intézmény foglalkoztatása 
szükséges.  

Tisztasági festésre, meszelésre 
szükség lenne.  

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

Bakonyszentkirály, 
Kossuth u. 30. szám 
alatti lakásotthon 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Hatósági 
Főosztály Szociális 
és Gyámügyi 
Osztály 

 

2019.04.09. Lakásotthon 
engedélyes 
hatósági 
ellenőrzése. 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

A nevelő személyében változás 
történt, a tartós táppénzen lévő 
szakdolgozót jelenleg a korábbi 
fejlesztőpedagógus helyettesíti. A 
fejlesztőpedagógus 2019. 03. 1. naptól 
üres álláshelye pályáztatás alatt, még 
nem került betöltésre. A lakószobák 
tisztító, fertőtlenítő meszelése jelenleg 
folyamatban van. A 
székhelyintézmény rendelkezik két 
személygépkocsival, ám a Különleges 
lakásotthonokban való nagyobb 
kihasználtság miatt csak ritkán tudják 
igénybe venni. Átmenetileg 1 fő nevelt 



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés helye Ellenőrző szerv 
Ellenőrzés 
időpontja 

Ellenőrzés 
tárgya/módszere 

Intézkedések Megállapítások 

gyermekkel több van a 
lakásotthonban, amíg végleges 
elhelyezésre kikerül az utógondozott 
leány, akinek már folyamatban van az 
áthelyezése.  

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

Bakonyszentkirály, 
Győzelem u. 23. 
szám alatti 
lakásotthon   

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Hatósági 
Főosztály Szociális 
és Gyámügyi 
Osztály 

 

2019.04.09. Lakásotthon 
engedélyes 
hatósági 
ellenőrzése 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

Az ellenőrzés semmiféle 
hiányosságot, jogsértést nem állapított 
meg. 

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

Eszterházy György 
Gyermekotthon, 
Általános Iskola és 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola 
Bakonyoszlop, 
Kossuth L. u. 1.  

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Hatósági 
Főosztály Szociális 
és Gyámügyi 
Osztály 

 

2019.04.10. Gyermekotthon 
engedélyes 
hatósági 
ellenőrzése 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

Az ellenőrzés során az ellenőrzést 
végző megállapította, hogy a 
gyermekotthon személyi feltételek 
tekintetében a 15/1998. NM rendelet 1. 
számú mellékletében előírtaknak nem 
megfelelő minimum létszámmal 
működik. 1 fő nevelő, 1 fő 
gyermekvédelmi asszisztens, 1 fő 
gyermekfelügyelői státus jelenleg 
betöltetlen, pályáztatás alatt. A 
képesítések tekintetében 1 fő 
gyermekfelügyelő és 1 fő 



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés helye Ellenőrző szerv 
Ellenőrzés 
időpontja 

Ellenőrzés 
tárgya/módszere 

Intézkedések Megállapítások 

gyermekvédelmi asszisztens nem 
rendelkezik szakképesítéssel, de a 
munkáltató kötelezte őket a képesítés 
három éven belüli megszerzésére.  

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

Balatonalmádi, 
Erkel F. u. 19. szám 
alatti lakásotthon 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Hatósági 
Főosztály Szociális 
és Gyámügyi 
Osztály 

 

2019.04.12. Lakásotthon 
engedélyes 
hatósági 
ellenőrzése 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

Az ellenőrzés során az ellenőrzést 
végző megállapította, hogy a személyi 
feltételek tekintetében 1 fő 
gyermekvédelmi asszisztens 
álláshelye betöltetlen, az üres 
álláshelyet meghirdették. A nevelő, 
valamint 1 fő gyermekfelügyelő 
személye változott. A 
gyermekfelügyelő szakképesítés 
nélküli, számára a munkáltató előírta 
a szakképesítés megszerzését. A 
bútorok, falak állapota elhasználódott, 
felújításra szorul.  



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés helye Ellenőrző szerv 
Ellenőrzés 
időpontja 

Ellenőrzés 
tárgya/módszere 

Intézkedések Megállapítások 

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

Eszterházy György 
Gyermekotthon, 
Általános Iskola és 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola 
Bakonyoszlop, 
Kossuth L. u. 1. 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal  

Veszprémi Járási 
Hivatala Hatósági 
Főosztály, 
Népegészségügyi 
Osztály 

2019.04.16. Gyermekotthon 
közegészségügyi, 
kémiai biztonsági, 
járványügyi 
ellenőrzése 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

Az ellenőrzés semmiféle 
hiányosságot, jogsértést nem állapított 
meg. 

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

Bakonyszentkirály, 
Kossuth L. u. 30. 
szám alatti 
lakásotthon 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 
Hivatala Hatósági 
Főosztály 
Népegészségügyi 
Osztály 

2019.04.16. Lakásotthon 
közegészségügyi, 
kémiai biztonsági, 
járványügyi 
ellenőrzése 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

Az ellenőrzés semmiféle 
hiányosságot, jogsértést nem állapított 
meg. 

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

Bakonyszentkirály, 
Győzelem u. 23. 
szám alatti 
lakásotthon 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Veszprémi Járási 
Hivatala Hatósági 
Főosztály 
Népegészségügyi 
Osztály 

2019.04.16. Lakásotthon 
közegészségügyi, 
kémiai biztonsági, 
járványügyi 
ellenőrzése 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

Az ellenőrzés semmiféle 
hiányosságot, jogsértést nem állapított 
meg. 



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés helye Ellenőrző szerv 
Ellenőrzés 
időpontja 

Ellenőrzés 
tárgya/módszere 

Intézkedések Megállapítások 

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

Gic, Nagy L. u. 12. 
szám alatti 
lakásotthon 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Pápai Járási 
Hivatala 
Népegészségügyi 
Osztály 

2019.04.16. Különleges 
lakásotthon 
közegészségügyi 
ellenőrzése  

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

A folyosó bal oldalán található első 
két szobában a bejáratnál a parketta 
teteje lekopott, a laminált 
parkettalapok szétcsúsznak, mivel az 
ajtó akad, vetemedik, nehéz kinyitni. 
A fiúk fürdőjében a radiátor (főleg 
alsó része) elrozsdásodott. Konyha: az 
itt található gáztűzhely sütő része nem 
működik megfelelően, sütési funkciója 
nem egyenletes.  

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, Általános 
Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

8200 Veszprém, 
Kossuth L. u. 10. 

Állami 
Számvevőszék 

2019. 04. 26. 
naptól 
kezdődően 

2018. évi 
zárszámadás – 
Magyarország 
2018. évi központi 
költségvetése 
végrehajtásának 
ellenőrzése 

Az ellenőrzés 
folyamatban van. 

Az ellenőrzés folyamatban van. 

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

8500 Pápa, Jeges u. 
3. szám alatti 
lakásotthon 

Veszprém Megyei 
Főügyészség 

 

2019.05.21. Törvényességi 
ellenőrzés, 
helyszíni 
vizsgálattal. 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

1) Az intézmény 2019. 02. 04. napján 
elfogadásra került, hatályos 
házirendje tartalmilag hiányos az 
alábbiak miatt:  

- nincs a házirendben utalás arra, 
hogy a gyermek szülője vagy 
törvényes képviselője a szolgáltató 
(intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, 
hogy betekinthessen a 



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés helye Ellenőrző szerv 
Ellenőrzés 
időpontja 

Ellenőrzés 
tárgya/módszere 

Intézkedések Megállapítások 

gyermekvédelmi nyilvántartásnak a 
gyermek vonatkozásában kitöltött 
adatlapjaiba és egyéb jogszabályban 
meghatározott irataiba, amelynek 
megtagadása esetén ugyancsak 
megilleti a panaszjog, 

- kifejezetten az irányított tevékenység 
nélküli szabad levegőn tartózkodásra 
vonatkozó szabályok nincsenek a 
házirendben, és a mellékletét képező 
napirendi szabályok között sem, 

2)  

- Az intézményben 2018. 07. 01. 
napján 22.00 óra körüli időpontban 
bekövetkezett bántalmazás kapcsán a 
fenntartó részére az Adatlap 
megküldésére az előírt 24 órán túli 
időpontban, 2019. 07. 03. napján került 
sor, amelyet követően a megfelelően 
kiegészített – végleges – Adatlap 
megküldése iránt csak 2019. 07. 05. 
napján intézkedtek. Az ügyben 
lefolytatott belső vizsgálatról szóló 
részjelentést ugyancsak az előírt, 
legkésőbb a 10. munkanapon esedékes 
határidő lejártát követően, 2019. 07. 
17. napján küldték meg a 
fenntartónak.  



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés helye Ellenőrző szerv 
Ellenőrzés 
időpontja 

Ellenőrzés 
tárgya/módszere 

Intézkedések Megállapítások 

- A 2018. 07. 01. napján történt 
bántalmazási eset kapcsán a fenntartó 
értesítésével egyidejűleg az Adatlap 
gyermekjogi képviselő részére történő 
megküldése iránt – az eljárás irataiból 
megállapítható módon – nem történt 
intézkedés. 

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

8500 Pápa, Szabó 
Ervin u. 1/B. szám 
alatti lakásotthon 

Veszprém Megyei 
Főügyészség 

 

 

2019.05.21. Törvényességi 
ellenőrzés, 
helyszíni 
vizsgálattal. 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

1) Az intézmény 2019. 02. 04. napján 
elfogadásra került, hatályos 
házirendje tartalmilag hiányos az 
alábbiak miatt:  

- nincs a házirendben utalás arra, 
hogy a gyermek szülője vagy 
törvényes képviselője a szolgáltató 
(intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, 
hogy betekinthessen a 
gyermekvédelmi nyilvántartásnak a 
gyermek vonatkozásában kitöltött 
adatlapjaiba és egyéb jogszabályban 
meghatározott irataiba, amelynek 
megtagadása esetén ugyancsak 
megilleti a panaszjog, 

- kifejezetten az irányított tevékenység 
nélküli szabad levegőn tartózkodásra 
vonatkozó szabályok nincsenek a 
házirendben, és a mellékletét képező 
napirendi szabályok között sem. 



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés helye Ellenőrző szerv 
Ellenőrzés 
időpontja 

Ellenőrzés 
tárgya/módszere 

Intézkedések Megállapítások 

2) Az ügyészi ellenőrzés időpontjában 
a 12 fős normál lakásotthonban a 
jogszabályi előírásokat sértő módon 
egyidejűleg 5 fő különleges 
szükségletű gondozott gyermek került 
elhelyezésre, akik közül 1 fő glutén 
érzékenysége miatt tartós beteg is. A 
különleges szükségletű gyermekek 
előírt mértéket meghaladó létszámát 
az érintett gyermekek egyedi érdeke – 
a valamely gondozási helyen történő 
elhelyezés elsődleges és szükségszerű 
érdekén túl – nem indokolta. 

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

8511 Pápa-
Borsosgyőr, Szilfa u. 
19. szám alatti 
lakásotthon   

Veszprém Megyei 
Főügyészség 

 

 

2019.05.21. Törvényességi 
ellenőrzés, 
helyszíni 
vizsgálattal. 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

1) Az intézmény 2019. 02. 04. napján 
elfogadásra került, hatályos 
házirendje tartalmilag hiányos az 
alábbiak miatt:  

- nincs a házirendben utalás arra, 
hogy a gyermek szülője vagy 
törvényes képviselője a szolgáltató 
(intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, 
hogy betekinthessen a 
gyermekvédelmi nyilvántartásnak a 
gyermek vonatkozásában kitöltött 
adatlapjaiba és egyéb jogszabályban 
meghatározott irataiba, amelynek 
megtagadása esetén ugyancsak 
megilleti a panaszjog, 



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés helye Ellenőrző szerv 
Ellenőrzés 
időpontja 

Ellenőrzés 
tárgya/módszere 

Intézkedések Megállapítások 

- kifejezetten az irányított tevékenység 
nélküli szabad levegőn tartózkodásra 
vonatkozó szabályok nincsenek a 
házirendben, és a mellékletét képező 
napirendi szabályok között sem. 

2) A lakásotthonban 2019. 03. 16. 
napján 20.00 óra körüli időpontban 
bekövetkezett bántalmazás miatt az 
előírt Adatlap kitöltésére és a 
fenntartó részére történő 
megküldésére az erre meghatározott 
24 órás határidő túllépésével, 2019. 03. 
18. napján került sor. Az ügyben 
lefolytatott belső vizsgálatról szóló 
részjelentést pedig ugyancsak az erre 
vonatkozó 10 munkanapos határidőn 
túl, 2019. 04. 01. napján küldték meg a 
fenntartó részére. 

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

8100 Várpalota, 
Krúdy Gy. u. 25. 
szám alatti 
lakásotthon 

Veszprém Megyei 
Főügyészség 

 

2019.05.23. Törvényességi 
ellenőrzés, 
helyszíni 
vizsgálattal. 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

1) Az intézmény 2019. 02. 04. napján 
elfogadásra került, hatályos 
házirendje tartalmilag hiányos az 
alábbiak miatt:  

- nincs a házirendben utalás arra, 
hogy a gyermek szülője vagy 
törvényes képviselője a szolgáltató 
(intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, 
hogy betekinthessen a 
gyermekvédelmi nyilvántartásnak a 
gyermek vonatkozásában kitöltött 



Intézmény 
megnevezése 

Ellenőrzés helye Ellenőrző szerv 
Ellenőrzés 
időpontja 

Ellenőrzés 
tárgya/módszere 

Intézkedések Megállapítások 

adatlapjaiba és egyéb jogszabályban 
meghatározott irataiba, amelynek 
megtagadása esetén ugyancsak 
megilleti a panaszjog, 

- kifejezetten az irányított tevékenység 
nélküli szabad levegőn tartózkodásra 
vonatkozó szabályok nincsenek a 
házirendben, és a mellékletét képező 
napirendi szabályok között sem. 

2) Az ügyészi ellenőrzés időpontjában 
a 11 fős normál lakásotthonban a 
jogszabályi előírásokat sértő módon 
egyidejűleg 7 fő különleges 
szükségletű gondozott gyermek került 
elhelyezésre, akik közül 1 fő speciális 
szükségletű is. Jóllehet a 
lakásotthonban nem 12, hanem 11 fő 
gondozott gyermek kerülhet 
elhelyezésre, a különleges szükségletű 
gyermekek előírt mértéket meghaladó 
létszáma ezzel nincs arányban, és a 
létszámkorlátot meghaladó 
elhelyezési arányokat az érintett 
gyermekek egyedi érdeke – a 
valamely gondozási helyen történő 
elhelyezés elsődleges és szükségszerű 
érdekén túl – nem indokolta. 

3) A vizsgált lakásotthonban 2019. 03. 
04. napján felmerült körülmények 



Intézmény 
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felvetik a gondozott gyermekek 
sérelmére megvalósult bántalmazás 
gyanúját, ezért mulasztott a 
lakásotthon, amikor a Főigazgatói 
utasítás szerinti gyermekbántalmazási 
protokollt nem folytatta le. Az arra 
vonatkozó adat, hogy a gondozott 
gyermekek tanúi voltak a 
lakásotthonban foglalkoztatott 
gyermekfelügyelő szexuális életének, 
szexuális bántalmazás. Az pedig, 
hogy ezen túlmenően a gondozási 
helyen a gyermekfelügyelő 
közreműködésével kábító hatású 
anyag fogyasztására, illetve az ott 
dolgozó felnőtt felhívására annak a 
gondozott gyermekek általi 
vásárlására is sor került, 
rendszerabúzusnak minősül. A 
gondozott gyermekek jogainak 
védelmére hivatott lakásotthon 
diszfunkcionálisan működött, ami az 
itt elhelyezett gyermekek jogainak 
sérelmét eredményezte, mert szexuális 
bántalmazás, valamint rossz 
bánásmód áldozataivá váltak, illetve 
nemcsak mulasztással, de tevőleges 
magatartással is előidézett 
veszélyhelyzetbe kerültek a kábító 
hatású anyag használata kapcsán.  
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Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

8425 Lókút, Rózsa u. 
5. szám alatti 
lakásotthon 

Veszprém Megyei 
Főügyészség 

 

 

2019.05.23. Törvényességi 
ellenőrzés, 
helyszíni 
vizsgálattal. 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

1) Az intézmény 2019. 02. 04. napján 
elfogadásra került, hatályos 
házirendje tartalmilag hiányos az 
alábbiak miatt:  

- nincs a házirendben utalás arra, 
hogy a gyermek szülője vagy 
törvényes képviselője a szolgáltató 
(intézmény) vezetőjénél kérelmezheti, 
hogy betekinthessen a 
gyermekvédelmi nyilvántartásnak a 
gyermek vonatkozásában kitöltött 
adatlapjaiba és egyéb jogszabályban 
meghatározott irataiba, amelynek 
megtagadása esetén ugyancsak 
megilleti a panaszjog, 

- a hatályos házirendből nem 
állapítható meg, hogy annak 
elfogadásakor az érdekképviseleti 
fórum véleményezési és egyetértési 
jogát gyakorolta, 

- kifejezetten az irányított tevékenység 
nélküli szabad levegőn tartózkodásra 
vonatkozó szabályok nincsenek a 
házirendben, és a mellékletét képező 
napirendi szabályok között sem. 

2) Az ügyészi ellenőrzés időpontjában 
a 12 fős normál lakásotthonban a 
jogszabályi előírásokat sértő módon 
egyidejűleg 8 fő különleges 
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szükségletű gondozott gyermek került 
elhelyezésre, és a létszámkorlátot 
meghaladó elhelyezési arányokat az 
érintett gyermekek egyedi érdeke – a 
valamely gondozási helyen történő 
elhelyezés elsődleges és szükségszerű 
érdekén túl – nem indokolta. 

Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

8422 Bakonynána, 
Kossuth u. 117. 
szám alatti 
lakásotthon 

Veszprém Megyei 
Főügyészség 

 

2019.05.23. Törvényességi 
ellenőrzés, 
helyszíni 
vizsgálattal. 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

1) Nincs a házirend szabályai között 
arra irányuló utalás, hogy a panaszjog 
a gyermeken kívül megilleti a szülőjét, 
vagy más törvényes képviselőjét, 
valamint a gyermekönkormányzatot, 
illetve a fiatal felnőtt, továbbá a 
gyermekek érdekeinek védelmét 
ellátó érdek-képviseleti és szakmai 
szerveket is. Az idézett törvényi 
rendelkezés szerint pedig ezen alanyi 
kör is a házirendben foglaltak szerint 
élhet panasszal az intézmény 
vezetőjénél, vagy érdek-képviseleti 
fórumánál, ezért említésük legalább a 
jogszabályhelyre történő utalással 
nem mellőzhető. Nem tartalmaz a 
házirend kifejezett rendelkezést arra 
vonatkozóan sem, hogy az intézmény 
dolgozói kötelességszegése esetén is 
helye van a panasznak, illetve nem 
szabályozza azt sem, hogy panaszt az 
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iratbetekintés megtagadása esetén is 
tehetnek az érintettek.  

2) A hatályos házirendből nem 
állapítható meg, hogy annak 
elfogadásakor az érdekképviseleti 
fórum véleményezési és egyetértési 
jogát gyakorolta. Nem utal ugyanis 
erre az Előszó, és megismerést és 
elfogadást tanúsító záradékot is csak 
az akkor itt elhelyezett gyermekek és 
itt dolgozó felnőttek látták el 
aláírásukkal. 

3) Kifejezetten az irányított 
tevékenység nélküli szabad levegőn 
tartózkodásra vonatkozó szabályok 
nincsenek a házirendben, és a 
mellékletét képező napirendi 
szabályok között sem, így a házirend a 
hivatkozott jogszabályváltozás 
következtében is törvénysértően 
hiányossá vált. 
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Veszprém Megyei 
Gyermekvédelmi 
Központ, 
Általános Iskola, 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola és Területi 
Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat 

Eszterházy György 
Gyermekotthon, 
Általános Iskola és 
Szakiskola, 
Készségfejlesztő 
Iskola 
Bakonyoszlop, 
Kossuth L. u. 1.  

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 
Hatósági 
Főosztály, 
Népegészségügyi 
Osztály  

2019.06.25. A nemdohányzók 
védelméről és a 
dohánytermékek 
fogyasztásának, 
forgalmazásának 
egyes szabályairól 
szóló 1999. évi 
XLII. törvény és a 
munkavédelemről 
szóló 1993. évi 
XCIII. törvény 38. 
§-a betartásának 
hatósági 
ellenőrzése, 
bejelentésre, 
előzetes kiértesítés 
nélkül. 

Nem volt 
szükség 
intézkedésre. 

Az ellenőrzés során az ellenőrző 
hatóság megállapította, hogy sem a 
gyermekotthonban zárt térben, sem 
annak szabadtéri területén tiltott 
helyen történő dohányzást nem 
tapasztaltak. Az épületben füst sem 
érződött, füstérzékelők több helyen is 
felszerelve, működésképesek. Zárt 
térben hamut, csikket nem láttak. Az 
otthon udvarát körbejárták, az 
ellenőrzés ideje alatt dohányzásra 
utaló szándékot nem tapasztaltak. Az 
udvaron helyenként cigarettacsikket 
találtak eldobva. Dohányzást tiltó 
tábla jól látható helyen kihelyezve, 
dohányzásra kijelölt hely nincs. 

 


