
Dr. Székely László, alapvető jogok biztosa 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 

Budapest 

Pf. 40. 

1387                                                                                   

 tárgy: vizsgálat kezdeményezése 

  

 

 

Tisztelt Alapvető Jogok Biztosa Úr! 

  

A Társaság a Szabadságjogokért Közhasznú Egyesület (TASZ) (székhely: 1136. Budapest, Tátra u. 

15/b., képviseli: dr. Kapronczay Stefánia ügyvezető igazgató, telefonszám: 06-1-2090046, e-mail cím: 

tasz@tasz.hu), civil szervezet kéri a T. Biztos Urat, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi 

CXI. törvény (továbbiakban Ajbt.) 18. § (4) bekezdése alapján indítson hivatalból vizsgálatot az 

alapvető jogokkal kapcsolatos, különösen súlyos visszásságok kivizsgálása és megszüntetése 

érdekében.  

 

A Magyar Narancs hetilapban 2019. január 31-én megjelent „Láttál-e már valaha…” című cikkben egy 

fővárosi gyermekotthonban dolgozó pszichológus számolt be az otthonban uralkodó állapotokról. A 

nagy port kevert cikkben a szakemberek által beazonosítható módon1 a Kossuth Lajos 

Gyermekotthoni Központról van szó, és abban az az ott nevelkedő gyermekek sérelmére elkövetett 

számos és súlyos jogsértés kerül ismertetésre. A cikkből kiderül, hogy a tárgyi és személyi feltételek 

súlyosan hiányosak, melynek következtében a bent élő gyermekek alapvető jogai sérülnek. A cikkben, 

a teljesség igénye nélkül, többek között az alábbiak szerepelnek, melyek jogsértés gyanúját vetik fel: 

- gumiszoba,  

- poloskafertőzöttség,  

- pszichológiai támogatás hiánya, 

- kortársbántalmazás,   

- pedagógiai koncepció hiánya, 

- megfelelő elhelyezés hiánya (különböző korú, nemű, egészségi állapotú, szükségletű 

gyermekek közös elhelyezése), 

- nevelők, pszichológus szakemberek hiánya illetve kiégettsége, ennek következtében 

kontrollhiány, érzelmi és fizikai biztonság hiánya, 

- balesetek, bűncselekmények “mindennapossága”, 

- az intézmény saját általános iskolájában hiányzó szaktanárok, hiányzó fejlesztések, 

összességében “hiányzó oktató-nevelő tevékenység”,  

- bántalmazás. 

 

(A cikket csatoljuk mellékletként). 

 

 
1 A cikkben szereplő helyszínleírásból, a “Toronynak” nevezett épületrészből, és több más megjegyzésből, 

illetve a cikket jegyző szakember személyéből azonosítható be az intézmény. 



A jogsértések számosságára és jellegére, valamint arra való tekintettel, hogy az Alapvető Jogok 

Biztosa megkülönböztetett figyelmet fordít a gyermekek jogainak valamint a leginkább 

veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelmére, kérjük, hogy a t. Biztos vizsgálata során 

folytasson le az Ajbt. 21. § (1) bekezdés d) pontja szerinti helyszíni ellenőrzést! Fontosnak tartjuk, 

hogy a t. Alapjogi Biztos munkatársai minél előbb, be nem jelentett helyszíni ellenőrzés során 

vizsgálják ki a panaszt. Kérjük továbbá, hogy a vizsgálat eredményéről tájékoztasson bennünket.  
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