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A panaszos sziil6k azzal fordultak a Hivatalomhoz, hogy gyermekrik hszt€rulkeny, emiatt pedig
az 6vodai kozltkeztet6se speci6lis 6tkez6si ig6ny szertnti di6t6s 6tkeztet6ssel oldhat6 meg. A
jelentegi szakorvosi diagn6zis 6rtelm6ben a gyermek eg6sz 6let6n 6t tafi6, szigoru glut6nmefltes
6trendre kotelezett. A panaszosok s6relmezt6k, hogy tobb alkalommal k6rt6k gyetmekiik ovodiia,
6s a fenntart6 R6pcelak Vdros Onkorm6nyz^taflak segits6g6t a gyermekiik koz6.tkeztet6s6nek
miel6bbi megold6sdban, azonban minden esetben elutasit6 v|laszt kaptak.
Mivel apanaszbeadviny alapliln felmenilt a jog6l1amis6g elv6vel, a gyermek v6delemhez 6s
gondoskod 6shoz val6 jogival 6.s az es6lyegyenl6s6g el6mo zditl.sinak kovetelm6ny6vel osszefngg6
vissz6ss6g gyanila, az alapvet6 jogok biztosir6l sz6lo 201.1. 6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban:
Aibt.) 18. S (1) bekezd6se alaplilnvtzsgillatotinditottam 6s az Ajbt.21. $ (1) bekezd6s a) pontja 6s
(2) bekezdlse alapjin tilj6koztat|,st k6rtem R6pcelak Vdros Onkotminyzatinak polgitmester6t5l.

Az 6rintett alapvetS iogok 6s alkotmdnyos elvek

.
o

a iogillamisdg elv6b6l fakad6 jogbiztonsdg kovetelmlnye: ,)lagtarors4igfilgeilen demokratikus
jogillan." [Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s];
a gyermek v6delemhez 6s gondoskod6sboz valo joga: ,,LLinden gyermeknek joga uan a megt'ele/d
te$i, sryllemi ds erki)hsi fejlfiddsdheT sqilksdge: addekmheT * gondoskoddshal. " [Alaptorv6ny XVI. cikk
(1) bekezd6sl;

.

es6lyegyenl6s6g el6mo zdit6s6nak kovetelm6nye: ,,L4agyaror:<ag a< etdfiegtenldsdg megualdsuldsdt
^z
kiilt;n intdTkeddsekkel segti. Magyarorslig killdn intdTkedisekkel uddi a gyermekeket, a ndket, a4iddseket
is afogyatdkkaldl6ket. " [Alaptorv6ny XV. cikk (4)-(5) bekezd6s]

Az alkalm

^z

ott io gszab 6lyok

Magyarorszig helyi onkorm6nyzatau6l s2616 2011. 6vi CLX-XXIX. torw6ny
tov6bbiakban: Motv.);
az eg6.szs6.gtgyt6l szolo 1.997 .6vi CLIV. torv6ny (a tov6bbiakban: Ettv.);
a gyetmekek v6delm6r6l 6.s a gy6migyi tgazgat6,st61 sz6l6 1997. 6vr XXXI. torv6ny

(a

(a

tov6bbiakban: Gywt.);
akozltkeztet6sre vonatkoz6 tdplillkozils-eg6szs6giigyi el6ir6sokr6l s2616 37 /201,4. (IV.30.)
EMMI rendelet (a tov6bbiakban: EMMI rendelet).

A megillapitott t6nyill6s

A

megkeres6sben tljlkoztatist k6rtem a polgirmestett5l, hogy R6pcelak V6ros Onkormanyzata
(a tovibbiakban: Onkotmdnyzat) mikdnt biqtosi/a illetikessegi nriiktin a beadutinnlal dintett daoddban a
ktiTitkeitetds elldtdsit. Yillaszt virtarn annak kapcs6n is, hogy szerepelt-e a kcjznevel6si int6zm6nyt
ell6t6 koz6tkeztet6sre von^tkoz6 pd/1n4ail kiinisban a speci6lis 6tkez6si ig6nyfi gyermekek ell6t6,sdra
vonatkoz6 krit6rium, tov6bb6 milyen l6p6seket tett, illetve tervez megtenni az Onkormilnyzat a
gyermek megfelel6 koz6tkeztet6si ell6t6s6n ak bizto sitilsa 6rdek6b en.
A Pllgdffzlerter udlasT,lban kifejtette, hogy az Onkorm6nyz^t
6vodai elliltist t6rsul6si
form6ban biztosiga Cs6nig, Nick, Vasegerszeg 6s Nemeslildorty ^z
kozs6gekkel kozosen. Az
rnt6.zm6ny on6ll6 150 adagos f6z6konyhival rendelkezik. All6spontja szednt az ot 6vsrel ezel6tt
2

teljesen feliijitott 6vod6ban 6s konyh6ban a gyermekek 6tkeztet6s6t j6 szinvonalon biztositani
rudi6k. Az intlzmlnybe jaro gyermekek koztl konilbelnl 10 fdfehdye-, laktdi-, illetue tojds-d@kery.
Az 6rintett gyermekek ell6t6,sit diabetikus 6tkeztet6s keretr3ben, mir az idevonatkozo torvlfly
elfogad6sa el6n tobb evv el az Onkormdn y zat biztositotta 6s biztositja.
A polg6rmester kifejtette, hogy a panaszosok megkerest6k hivatalukat is probl6m6jukkal
6s az els6 besz6lget6s alkalmival sz6leskor6 td)6koztat6st kaptak arrol, hogy az Onkormilnyzatnak
milyen lehet6s6gei vannak az iltaluk felvetett probl6ma megoldisdra.
'I6j6koztat6.st nyu,tott arr6l tovibb6, hogy jelenleg az 6vod6ban panaszosok gyermeke az
egyeden, akin6l a szakowos liszt6z6kenys6get 6llapitott meg. A v6laszban kifejtettek szeint az
elmrilt 6vekben a.z azorros betegs6ggel kiiszkod5 gyermekek sztilei egyiittmfkodve az 6vod6val 6s
az Onkorm6nyzattal megold6st talillrrak probl6m6ikra. Mindez 6gy tort6nt, hogy maguk a siiilfik
bi7lositottdk a gtermekek dtkeqtetdsdt, a4 i)nkorndnl<ot trgrb formdjdban ktfrytte risqtikre aq intdryzdryi
normrit, ds lermdsrytesen tdritdsi diat nem firyttek. Ezt a lehet5s6get felaj6nlott6k a panaszosoknak is, de
6k els6 korben ett6laz el)6r6st6l elhat6rol6dtak, kategorikusan kijelentett6k, hogy a jogszabllyban
foglaltak szerint az Onkormdnyzatnakkell megold6st tal6lni a ptobl6m6jukra.
Az Onkormilnyzat a panaszosok k6telm6nek be6rkez6s6t kovet6en az egyedi probl6ma
megold6s6ra torekedve sz6leskor6 t616kozod6sba kezdett, ennek sor6n megkerest6k 6ll6sfoglal6st
6s javaslatot k6rve a Vas Megyei I(orm6nyhivatalt, az Orsz6gos Tiszti F6orvosi Hivatall
A polg6rmester a megkeres6s hatis|ra a gyermek speci6lis koz6tkeztet6s6nek megold6sa
6rdek6ben a ktiaetkeTf intdTkeddsekfil nvi)tott t6j6koztat6st. Mivel a szil6k elz6rkoztak att6l, hogy
6k biztosits6k gyermekiik napi 6tkeztet6s6t - habdr az6ta, hogy a gyermek 6vod6s 6s a sziil6k
megoldj6k a gyermeknek a napi 6tkeztet6s6t - megkerest6k a kotnyezetiikben l6v6 minden olyan
konyhdt, ahol garant6lni tudj6k a glut6nmentes 6telek k6szit6s6t. A legkozelebbi el6rhet6 konyha
Szombathelyen tal6lhat6, 44 km t6vols6gban. A legolcs6bb 6telt sz6l\r6 c6.g alilnlata 100 Ft/km.
Az Onkormdnyzatnak egy adag napi 6tel igy kozel 70 ezer forintba kenilne. A polg6rmester
villasziban krfeitette, hogy aiiredlisan magas kt)hsdgek rniatt e megolddst nen tartjdk efogadhaninak.
Az Onkorm6nyzatnill jelenleg vizsgillat alatt van egy on6ll6 glut6nmentes konyha
kialakit6sdnak lehet6s6ge, amellyel esetleg meg tudj6k oldani a tobbi, m6r iskol6skor6, vagy a
korny6ken l6v5 glut6n6rz6keny gyermekek 6s feLr6ttek 6tkeztet6s6t, A tendelkez6siikte 6116
infotm6ci6k szerint krilon speci6lis v6gzetts6ggel tendelkez6 szakdcst6t kellene alkalmazniuk,
ilyen v6gzetts6ggel rendelkez5 munkav6llal6 azonban ielenleg flem 6ll, rendelkez6sre. A
polg6rmester hangsrilyozta,hogy a konlha kialakitdsa ds iirymelnfise ti)bb millidforintos kiaddstjelentene.
A leend6 ig6nybe vev5k kor6nek felt6rk6pez6se az onkorminyzat el6tt folyamatban van.
A villasz tartalmazta, hogy az Onkormilnyzat tobb izben 6s teriileten bizonyitotta mir
szoci6lis 6rz6kenys6g6t. Mindent megtesznek az6rt, hogy a vdtosukban l6v6 riszorultakon a
torv6nyes keretek kozott tehet6s6geinkhez m6rten segitsenek. Meg6rt6ssel kezelik a panaszosok
probl6m61it, de mivel s6relmiik speciilisaru egyedi probldmdnak s$mit, negolddst a mai napig nem taliltak.
A polg6rmester kifejtette, hogy folyamatosan keresik a megold6st, ami v6lem6nytk szerint
a csal6d egyiittmrikod6 magatartis6n is mrilik. V6lem6nye szerint ,,ha mdra tdrainlalkotd ktiteleT1ad
tette aiinli77ndryek sitimtira aiifien tlpusti elldtdst a megolddsra is kellene uilasi! adni. Jauaslatunk, ds e7! a
jauaslatunkat elattay'uk a politikai dAnfishoyikhoq is, hogt ualamil1en ki)Qontositott rendsryrben, sryraerytt
kisTillird:sal ttibb nkpiilis dssiefogisrit i)s{tintiTue oldjuk meg e1! a sryimunkra is Jbntos feladatot;'

A vizsgdlat megillapitisai

I. A hatisk6r tekintet6ben

A

feladat- 6s hat6skoromet, valamint ennek elliltdsihoz sziiks6ges vizsgdlatt )ogosults6gaimat az
Aibt. hat6rozza meg. Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se szednt az alapvet6 iogok biztosdhoz b6tli
fordulhat, ha megit6l6se szerint hat6sdg tev6kenys6ge y^gy mulaszt6sa a beadv6nyt tev6 szem6ly
J

alapvet6 jog6t s6rti vagy annak kozvetlen vesz6ly6vel 16r, felt6ve, hogy a rendelkez6ste 6ll.6
kozigazgatdsi jogorvoslati lehet6s6geket - ide nem 6rtve a kozigazgatisi hat|rozat btosigi
felilvizsg6lat6t - m6r kimeritette, vagv jogorvoslati lehet6s6g nincs szimAra biztositva.
Az Ajbt. 18. S (2) bekezd6s6nek a/ pontla meghatitozza a kdryiolgiltatdst uigi6 sieru
minden
fogalmrlt ennek min6stl - fiiggedemil att61, hogy milyen szervezetit form6ban mrikodik iltamivagy onkorminyzatt feladatot ell6t6,i1letve e feladat ellltilsilban kozremrikod6 szerv.
A Gyvt. 21/A. $ (1) bekezd6se szerint, ha a sztl6, torv6nyes k6pvisel6 elt6r6en nem
rendelkezik , az int6zm6nyi gyermek6tkeztet6s keret6ben a nem bendakisos int6zm6nyben
a) a bolcs5d6ben, mini bolcs6d6ben bolcs6dei ell6t6sban r6szestl6 gyermekek r6sz6re az
ell6t6si napokon a reggeli f66tkez6st, a d6li meleg f56tkez6st, valamint tsz6rai 6s uzsonna
fo rm6i6b an k6t kis 6tkez 6s t,
b) a gyermekek 6s a tanul6k sz|mira az 6vodai nevel6si napokon, valamint az iskolai tanitisi
napokon az 6voddban 6s a nem bendak6sos nevel6si-oktat6si intlzmlnyben a d6li meleg
f6ltkezlst,valamint ttz6rat 6s uzsonna form6i6ban k6t kis6tkez6.st kell biryositani.
A Gy,vt. 21/A.S (3) bekezd6se egy6rtelm,isiti, hogy a telepiil6si onkotminyz^tbtztositl^ a
gyermek6tkeztet6st az illtala fenntartott bolcs6d6ben, mini bolcs6d6ben 6s 6vod6ban, tov6bbd a
koztgazgat|,si teriilet6n a tankerrileti kozpont, valamint az illLami szakk6pz6si 6s feln6ttk6pz6si
sz erv 6ltal fenntarto tt nem b endak6s o s nevel6 si-oktat6si int6z m6nyb en.
Az Ajbt. 18. S (2) bekezd6s6vel osszhangban az ombudsmaru gyakorlat egy6rtelmrien a
kozszolgilltttilst v6gz6 szervek fogalomkor6be tartoz6nak tekinti teh6t a koznevel6si
int6zm6nyeket, illetve a kiiidtkeitetis tekintetiben a< iinkorrudnliatokat, amelekre a7 ombadsmar
uiisg,ilati jlglsultsdga - aiAjbt. hatdsktii siabnfiai drtelmiben - drtelemtqerlien ki*ry'ed.
A panaszos, mivel k6relm6vel ^z ombudsmani vizsg6latot megel5z6en panaszdval
el6zetesen a helyi onkorm6nyzathoz fordult, a rendelkezlslte 6116 jogorvoslati lehet6s6get
kimeritette. A fentiek alapliln tehit az egyedi iigy tekintetlben az ombudsman vizsg6latr
jogosults6g;- - az Ajbt. hat6skorr szab6lyai 6rtelm6ben - egy6rteimrien kiterjed.

II. Az 6rintett alapvet6 iogok tekintet6ben
alapvet6 jogok biztosa egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott ill6 osszefiigg6s-rendszer
feltlrrisa sor6n auton6m, objektiv m6don, l<rzir6lag alapjog; 6rvek felsorakoztatAs|val 6s
cisszevet6s6vel tesz eleget az .Llaptorv6nyben kapott mand6tum6nak. All6spontom szerint
ombudsmank6nt akkor j6rok el helyesen, ha kovetkezetesen, zsin6tm6rt6kk6nt timaszkodom az
Alkotm6nybiros6g alapvet6 jogilllamt garanciill<kal 6s az alapjogok tartalm|val kapcsolatos elvi
e gy es alapj o g7 te s z te kre.
me g6llapit6.s aira, valamin t
^z
Alaptorv6ny Negyedik
Alaptorv6ny
vonatkoz6
rendelkez6seinek szovege
Az
^z
M6dosit6s6nak hat6lyba l6p6s6t kovet6en tov6bbra is nagyr6szt megegyezik az Aikotm6nyban
foglaltakkal, az alko:r:ndnyos kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben jellemz6en nem tartalmaz
olyan rendelkez6seket, amely ellent6tesek voln6nak a kor6bbi alkotminl'unk szoveg6vel. Az
Alkotminybir6s6g a 22/2012. (. 11.) AB hat6rozatiban arra mutatott 16,, hogy ,,ai el6i6
Alkotmdry fu ai Alaptrirviry egyei rendelkeTisei tartalni egyeT1sdge e:etrjn dppen nem a konibbi
alkotmdrytbinisigi ddntdsben negielendjogeluek dtadteldt, hanem aiok.figyelmen kiuill hagydilt kellindokolni".
Az Alkotminybtosdg ugyanakkor a 13/2013. (VI. 17.) AB hatl.rozariban azt emelte ki,
hogy az adott hatirozatbafl vrzsgllt torw6nyi rendelkez6sek eset6ben m6r az Alaptorw6ny
Negyedik M6dosit6sa alapjin j6r e1. a kordbbi alkotminybir6s6gi hatdrozatokban foglaltak
felhaszn6lhat6sigit illet6en. A testiilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta ki azt, hogy ,,a\
A/kotmirgtbinisdg a hatdfidt uerllett alkotmirytbiniilgi hatdroiat Jbmitkdnt megeltildsiuel, a ldnlegi, aq adott
ilgyben felmeriilf alkotmdnlossrigi kdrdis eldi)ntiilhei siukiges mdrtdkii ds terledelmii tartalmi uagy s3i)uegsieril
megelenitissel hiuatkoTbay'a aagy iddTheti a kordbbi hatdroiataiban kidolgoiott iraeket, jogelueket. Ai
indokoldsnak ds alkotmdryjogi forniruinak ugyanis a demokratikus jogillamban mindenki slimtira

Az
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rnegismerhetdnek, ellendriihelfinek

lenruie, ajogbiTlon:dgigdrye a7., hogy a diinldsi megfontoldnk dtldthatdak,

druelds a diirutis indok/dsinak litalapja. A konibbi hatdmiatokban kifelna
aiAlkotmtirybinisdg mindig esetr1l esetre, a konkrdl ilgy konlextusdban uiisgi!'a."
Ha osszevetjik az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, az Alaptorv6ny XVI. cikk (1)
bekezd6s6ben foglaltakat a kor6bbi Alkotm6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, 67. S (1) bekezd6s6nek a
sz6veg6vel, akkor az 6lTapithat6 meg, hogy a jog6llamis6,,g elve, valamint a gyermekek v6delemhez
6s gondoskod6shoz val6 joga tekintet6ben nem hoz olyan v6koz6st az Alaptorvlny,,mely a
kor6bbi alkotm6nybir6s6gi gyakorlat elvet6s6t, tartalmi 6t6t6kel6s6t al6t6masztan6. Igy elvi
meg|llapitl,saim megfogaknazisa, az alapjogok 6s az alkotm6nyos elvek 6rtelmez6se sotin e//enke76 tartalmil alkotmdrytbinisdgi di)ntd: megsT/letdsdig - tiryad6nak tekintem az Alkotminybir6s6g
kovet6en meghozott
6ltal mind az Alaptowl.ny hatillyba l6p6s6t megeL6z6en, mind pedig
^z ^zt
hat6.rozatat indokol6s6ban kifejtett megilllapitdsokat, kovetkeztet6seket.
1. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se alapj6n Magyarorszig friggeden, demokratikus
jogil/am. Az Alkotm6nybros6,g kor6bbi toreden gyakorlata alapj6n ennek a 1og6llami min6s6gnek
n6lkrilozheteden eleme a jogbiTlonsdg. Az Alkotmdnybir6s6g 6ltal gyakran hivatkozott t6te1, hogy a
jogbiztons6gaz 6l7am - s els6sorban a jogalkot6 - koteless6g6v6 teszi annak biztosit6s6t, hogy a
jog eg6sze, egyes r6szteriiletei 6s az egyes jogszabilyok is vil6gosak, egy6rtelmriek, mrikod6stiket
tekintve kiszdmithatoak 6s el6rel6that6ak legyenek a r,orm^ cimzettlei sz6mira. Az
Alkotminybir6s6g dont6seiben felhivta a figyelmet, hogy a iogillamisignak sz6mos osszetev5je
yan, jog6llamis6g elv6b5l foly6 egyik legfontosabb alapkovetelm6ny ugyanakkor 6ppen a
^
kiiihatalom, a kti{garyatds tiirvdnl ald rendeltsdge: a kozhatalommal rendelkez6 szervek a 1og 61r:al
meg6llapitott mfikod6si rendben, a polg6rok sz|mira megismerhet6 6s kisz6mithat6 m6don
szabilyozott korlitok kozott fejtik ki tev6kenys6gtiket. Demokratikus iog6llamban ahhoz, hogy a
jog 6ltal
term6szetes 6s iogi szem6lyek 6letviszonyaikat, mfikod6stiket, magatart6sukat
^
el6ktal<hoz tudi6k tgazitari, az elvdrt kotelezetts6geiknek eleget tudjanak tenni, sztiks6g vafl
^
jogaryag ds a jogt e/jdnink stabilitdsdra, a adhoVinkra aahi felkdsiuldshei megfeklI idd biTlositisrira, a<
egydrtelmfrsdgre, a kiiaethetdsdgn dt ai drthetdsegre. A jogbiztons6g nem csup6n az egyes norm6k
egy6rtelmtis6g6t koveteli meg, de az egyes jogint6zm6nyek mrikod6s6nek kisz6mithat5s6g6t is.
2. A< Alaptorudry XV. dkk (4) (5) bekeiddse szerint Magyarorszl.g az es6lyegyenl6s6g
megval6sul6s6t ktlon int6zked6sekkel segiti, krilon int6zked6sekkel v6di a gyermekeket, a n6ket, az
id6seket 6s a fogyat6kkal 6l6ket. Az Alaptorv6ny tehilt a gyermekeket gondoskod6sta szorul6 6s
kiilon v6delmet ig6nyl5 csoportk6nt emeli ki. A I(ommentdr hangstlyozza tov6bb6, hogy a
megkiilonboztet6s 6ltal6nos tilalma al6li kiv6telt jelent az Alaptowlny azon rendelkez6se, amely
alapjin MagyarorszS.g az es6lyegyenl6dens6gek kikiiszobol6s6t c6lzo int6zked6seket is tesz. E
rendelkezr3s 6rtelm6ben az egyenl6s6g tartalmi megval6sulilsit szolgil6, az es6lyegyenl6dens6g
felsz6mol6sa 6rdek6ben tett pozitiv megkiilonboztet6s megengedett.
Az es6lyegyenl6s6g el6segit6se az 6llam r6.sz6.r6l egy iogr lehet6s6get biztosit, ugyanakkor
bizonyos, valamely tulajdons6guk (pl. 6letkor, betegs6g, testi fogyat6koss6g) miatti saj6tos,
kiszolg6ltatottabb helyzetiik miatt objekttve hdt6nyba keriil6 szem6lyek csoportiainil az lllami
beavatkozds nem fakultatiu feladal:, aq dllam itt kiinlu hatdkory ldpdse ket lenni a7 eredendien ds silfiosan
egyenlfitlen hefirytfelsTimoldyira. Az 6llam szabadsigot 6lvez abban, hogy milyen m6don, milyen jogi,
normativ 6s anyagi eszkozokkel teljesiti az es6lyegyenl6s6g el6mozditds|ra vonatkoz6
alkotm6nyos kotelezetts6g6t, mint 6llamc6lt: figyelembe kell venni 6s m6rlegelni lehet az eszkozok
611arr, teherbir6 k6pess6g6t. Nem vitathat6 ugyanakkor, hogy az
megv6laszt6s6ban
^z
Alaptorv6ny 6ltal is nyomat6kositva ^
es6lyegyenl6s6g megval6sit6sinak
^z
legmesszebbmen6kig eleget kell tenni a gyermekek, ktlonosen a beteg gyermekek eset6ben.
3. A gyermek megfelel5 testi, siellemi is erkiihsi f/lfiddsihei s4iiksiges uddelenthei dt
Alaptorv6ny )O/I. cikk (1) bekezd6se rcgzitt. A gyermeket
gondoskoddsho4 uald jog,lt
^z
f6szab6lyk6nt minden olyan alapvet6 jog megillet, mint b6rmely mis embert, de ahhoz, hogy a
jogok teljess6g6vel k6pes legyen 6lni, biztositani kell szilmdra az lletkorinak megfelel6 minden
felt6telt a fe1n6tt6. v6l6shoz. Erre tekintettel kifeiezetten a gyermekek jogak6nt rogzitt a totvlny a

ktiaethetdek legyenek.
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megfelel6 testi, szellemi 6s erkolcsi fejl6d6s6hez sziiks6ges v6delemre 6s gondoskod6sra val6
jogot. E v6delemre 6s gondoskodi,sra a gyermek mindenkivel szemben ig6nyt tarthat' Ennek
megfelel6en a gyermek sziilei, csalildja, az 6llam 6s a t6rsadalom valamennyi tagia is koteles a
gyermek logart tiszteletben tartani, 6s a t6rsadalom fennmaradisinak z6logak6nt biztositani
szAmira a megfelel6 fejl6d6s6hez sziiks6ges felt6teleket. A gyermekek v6delemhez 6s
gondoskod6.shoz val6 joga az 6lLam koteless6g6t alapozza meg a gyermek szem6lyis6gfejl6d6se
int6zm6nyes v6delm6re. A gyermek, mint az alapjogok alanya oldal6n az 6letkorbol ad6d6
rnt1zm6nlw6delmi kotelezetts6g egyenliti ki, hogy az illfamnak
hitinyokat az 617am oldal6r6l
^z ^z
alapvet6 jogainak el6mozditdsa, ,5rv6nyesil6se 6s v6delme
a
gyermekek
aktivan kell cselekednie
6rdek6ben. Ezt a t6.teh megtal6ljuk a Gyermekiogi Egyezm6ny preambulum6ban: a gyermeknek,
figyelemmel fizrkai 6s szellemi 6retts6g6nek h)6,ny6ra, ktilonos v6delemre 6s gondoz6sra van
szriks6ge, nevezetesen megfelel6 jogi v6delemre, sziilet6se el6tt 6s sztlet6se utiln egyarint.
Az ENSZ Gyermekjogi Egyezm6nye 1.997-t6l a bels6 )ogr6sz6v6 v6lt, r6szes 6llamak6nt
Magyarorszig kotelezetts6get v6llalt a gyermekkel foglalkoz6 6s v6delm6t biztosit6 int6zm6nyek
l6tesit6sre, valamint ezerr int6zm6nyekben a iogszabllyoknak megfelel6 szakmai l|tszdrn,
szak,Srtelem, biztons6g, az eg6szs€ges k6rnyezetet biztositdsdra. A iogszabllyban el6irt ellen6rz6si
kotelezetts6g pedig nem mell6zhet6. Az Egyezmlny 3. cikke minden gyermekekkel kapcsolatba
keriil6 Lnt€zmlnyt 6s hat6s6go t a gtermek legiobb drdekdnek megfe/elf eljdrdsra, diintdsre ki)tele7, kimondia,
hogy a szoci6lis v6delem koz- 6s maginintl.zm6nyei, a bfu6s6gok, a kozigazgat6.si hat6s6sok 6s a
torv6nyhoz6 szervek minden, a gyermeket 6rint6 dont6stkben a gyermek legiobb 6rdek6t veszik
Frgyelembe els6sorban. A r6szes 6llamok - igy M"gyarorczilg - az Egyezm6ny 24. cikk6ben
elismert6k a gyermeknek a lehetf legobb egitry,rgi dllapothoiuald jogit, valamint, hogy orvosi ell6t6sban
6s gy6gyit6-nevel6sben r6szestilhessen, 6s er6feszit6seket tesznek annak brztositdsira, hogy
egyetlen gyermek se legyen megfosztva az ezeknek a szolgilltat6soknak az rg6nybev6tel6re
ir6ni.ul6 1ogitol. A fenti jog teljes kcir6 megval6sit6s6nak biztosit6sdta, a rlszes 6llamok v6,lla1r:dk,
hogy alkalmas int6zked6seket tesznek ktlonosen ata, hogy kiizdjenek a betegs6g 6s ^z
alultdpl6lts6g ellen, valamint tljlkoztassik a tdrsadalom valamennyi csoportj6t 6s kiilonosen a
szril6ket 6s a gyermekeket a gyermek eg6szs6g6te 6.s tipl6l6sira.

III. Az tigy 6rdeme tekintet6ben
L6nyeges kiemelni, hogy a hivatkozott Gyvt. 21/A $-a szerint, ha a szil6, torv6nyes k6pvisel6
elt6r6en nem rendelkezik, az 1nt6.zm6nyi gyermek6tkeztet6s keret6ben a nem bentlakisos
int6zm6nyben a gyermekek 6s a tanul6k szimdra az 6vodar nevel6si napokon, valamint az iskolai
tanit6si napokon az 6vod6ban 6s a nem bendak6sos nevel6si-oktatdsi int6zm6nyben a d6li meleg
f66tkez6st, valamint ttz6rai 6s uzsonna formiilban k6t kis6tkez6st kell biztositani.
A Gywt. 21/A. $ (3) bekezd6se egy6rtelmrisiti, hogy a teleptl6si onkorm6nyz^tbtztosigr- a
gyermek6tkeztet6st az iltala fenntartott bolcs6d6ben, mini bolcs6d6ben 6s 6vod6ban, tovibbi a
kozigazgati.si teriilet6n a tankertleti kozpont, r'alamint az 6llami szakk6pz6si 6s feln6ttk6pz6si
szerv 6ltal fenntartott nem bendakdsos nevel6si-oktatisi int6.zm6nyben. A Gyvt. 151. S (20
bekezd6se kiemeli, hogy ha az emhtett a gyetmek6tkeztet6st a telepiil6si onkorm6nyzatbtztosit)^,
l6gy az rnt6zm6nyr t6rit6si drjat a teleptil6si onkorm6nyzat 611apit1a meg. Mindebbdl ktiaetkeryk, hogy
aqiigyben dintett esetben a hefii tinkomdryiat a kii(lke7letdsifeladat elldtd:dnak egydrtelnit cimrytt1a
Vizsg6latom sor6n figyelemmel voltam az F,,ijw. 50. $ (3) bekezd6s6re, amely szednt a
koz6tkeztet6sben - kiilonos tekintettel az eg6.szs6.giryi, szoci6lis 6s gyermekint6zm6nyekben
ny.ujtott koz6tkeztet6sre - az dlettatri siiiksegletnek megfelelf mindsdgt ir tuipirtdkit itkeidst kell biTloitani.
A Giwt. 41. S (1) bekezd6s6ben ktilon szerepel, hogy a gyetmekek napkozbeni ellit6sak6nt tobbek
kozott a csal6dban 616 gyermekek 6letkor6nak megfelel6 6tkeztet6s6t kell megszervezni.
Az EMMI rendelet 15. S (1) bekezd6se szerint a fekv6beteg-ell6t6st ni.ujt6 int6zm6nyben,
szem6lyes gondoskod6st nyrrjt6 gyermekj6l6tt alapell6t6st, gyermekv6delmi szakell6tist, szoci6lis
6

szakositott ell6t6st nyujt6 int6zm6nyben, valamint a nevel6si-oktat6si int6zm6nyben minden,
szakorvos 6ltal tgazolt di6t6s 6tkez6st ig6nyl6 szem6ly szdmLn ai dllapotdnak megfeklf didtris dtrendet
ke// biqlositani a Q)-$) bekezd6sben, valamint a 16. $ (5)-(6) bekezd6s6ben foglaltak betart6s6val.
tntlzmeny rigy is
Az EMMI rendelet 15. S (2) bekezd6se r6gzitt, hogy a di6t6s 6trendet
^z
tnt6.zm6nyt ell6t6koz6tkeztet6n6l nem
biztosithatja, hogy ha az ktt6zm1ny f6z6koryh6jS,nvagy
^z
biztositottak a di6t6s 6telek el6|lhtSsdhoz sziiks6ges szem6lyi, t6rgyi, mfiszaki felt6telek, az
tnt6zm6ny aztm6s - ilyen felt6telekkel rendelkez6 -koz6*eztet6t6l rendeli meg.
Mindezekre figyelemmel nem turtom elfogadhalriruak a<! a<illdspontot,hogy az Onkorm6nyzat
mindezid6ig nem taldlta meg a megfeleld megolddst a panaqos ihalfeluetett probldmdra. Amint azt kodbbi
jelent6seimbenl is rogzitettem, a gyermek egesTsigiigyi tillapotdnak negfelelf itkeTds megsi,erue4dre amennliben qiilfje ryeryli - a7 duoda, iskola feladata, a kii<itke7letds bi{ositdsdra pedig aq tinkormdrlyiat
kdtekrytt. A megfelel6 megold6st teh6t - az lnntett gyermek szdmLra a speci6lis 6tkez6st nyuit6
koz€tkeztet6si c6gt6l a teljes korfi (napi h6romszori) 6tkez6s megrendel6s6vel - a koznevel6si
tnt6zm6ny. bevon6s6val az onkorm 6ny zatnak kell megtal6lnia.
Alldqonnn iliretler abban, hogy a qecidlis igeryii gyerrnekek dtkeitetdsdnek megolddsa nem millhat a7
intiryniryek beltrytdn, beldtdsdn uagy jdindulatdn, a feladal elldtdsa nem bdithatd it a siillfikre, nem fiighet
attdl, hogy mennliben egyiitlmiiki)ddek a feladanlldtds megktinryitdsdben. A speci|lis di6t6s 6trendet kovet6
pszich6s terhet 16 a sztil6kre.
kisgyermekek otthoni ell6t6sa ugyanis onmagiban kiemelt
^fly^gl6s
jdnl gyernekek ktiiiil
intdryndrytbe
A polgirmester v6lasz6ban kremelte tov6bb6, hogy
,o4
ktiriilbeliill0fdfebdrle-, lakttiT, ilktue tolds iriekeryl Aid ellitisukat, diabelikus dtkeltetds keretdben, mdr ai
ideuonatkoryi tdrvdryt elfogaddsa el6tt tObb iuue/ Rdpcelak Vdros )nkorrndnltiata bi4tositotta ds bilosiy'a."
Eszerint az Onkorminyzat illet6kess6gi teriilet6n esedegesen glut6nmentes di6t6t - ez idiig fel
nem m6rt szimi - ig6nyl5kon kiviil a toutibbi didtds ki)TdtkeTtetis negoldottnak mindsiila teleptil6sen.
Jelen jelent6semben is szeretn6m hangsrilyozni, hogy az onkorm6nyzatoknak ^ von^tkoz6
Togszabillyi rendelkez6s - a kiemelt gyermekjogi jogv6delmi szempontokkal osszhangban - nem
fakultativ feladatot r el6. Nem ad m6rlegel6si lehet6s6get a ktilonboz6 speci6lis ig6nyek kozotti
differenci6l6sra sem, m6g abban az esetben sem, ha a glut6nmentes di6t6s 6trend kiemelten magas
kolts6gekkel bir. Nem m6degelhetnek az cinkormdnyzatok az ell6tand6 feladat tekintet6ben annak
alapliln sem, hogy egyedi k6relemr6l van-e sz6, vagy tobb szem6ly 6rint6 ig6nyr6l.
Minderyk alapjdn megillqitum, hoglt ai Onkormdryiat a1ial, hogy - jogi<abnbban egydrtelmiien
eldirt ktiteleiettsdge ellendre - nem biTlosi/a ualamerunli kiiineueldsben rdsTtueud gterrnek slimdra ai egesrydges
fejlfldisdhei sTiiksdge: geciilis ktiidtkeryst, amiael egtben a gyermek egdsrydgdt is ktiiuetlen ue:ydfinek teq! ki,
sdrti a iogillamistig eludt, illetue aiesdfiegyenltsdg elfimoTditdsdnak kiiuetelmdnldt, toudbbd aiiinlelt gyermekek
uddekmheqh gondoskodrishoTua/6 jogiaal ossiefiigd uisslisstigot okoia jogrdrelem kri4uetlen uesidie okdn.

A vissz6ssig meg6llapitdsit vizsgilatom sor6n annak ellen6re sem mell6zhettem, hogy

az

Onkorm6nyz^tpolgarmestere a megold6skeres6s sor6n egy6rtelmrien jeleztevillaszdban a specidlis
koz6tkeztetls ell6t6,s|nakfnancirilit rendsqers{ntii probldmdit. Nem lehet ugyanakkor figyelmen kiviil
hagyni, hogy a gyermekek iogai szempontj6bol vissz6s helyzet kialakul6s66rt nem kirylnikgafeladat
cimryty'dt, a4 Onkorrndryiatot terheli jogi Jilel1ssdg. I(6ts6gtelen, hogy egy speci6lis jellegri - az adott

ritk6n, kiv6telesen el5fordul6 - kozltkeztet6si ig6ny adott esetben
nagy terhet r6hat az 6rintett onkorminyzatokra. Indokoltnak tartom mindezek alapjin, hogy az
egyedi iigy nyomin a felmeriik hidrytosstigo,& kapcs6n felhivjam akoz|,tkeztet6s biztositds6lrt felel6s
miniszter figyelm6t az - esetlegesen m6s teleptl6seken is el6fordulhat6 - ell6t6si neh6zs6gekre,
telepr.il6sen vagy t6rs6gben

ielezve egyben a spedtilis ktirytkeTletdsi e///it/ltok orsyigosfeliiluirygdlatdnak sqiikilgetsdget.
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L6sd: AJB-1 147 /2012.

szimf

ielent6s 6s AJB-1018 /20't6. szdmi 6tfog6 ombudsmani ielent6s.
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Int6zked6seim

A

ielent6semben feltirt, alapvet6 joggal 6s alkotminyos kovetelm6nnyel osszefiigg6 vissz6ss6g
orvosl6sa 6s jov6beni megel6z6se 6rdek6ben
Rlpcelak V6ros Onkorm6nyz^tat, hogy soton kivtil tegye
meg a sziiks6ges int6zked6seket, hogy biztositott legyen az illtala fenntartott oktatisinevel6si int6zm6ny iital szervezett keretek kozott napkozbeni ell6t6sk6nt ^
hszt6.rz6kerry, speci6lis 6tkez6si ig6ni'u gyermekek sz|mira is a megfelel6 koz6tkez6s;

1) az A1bt.32. $-a alapjinfe/kiren

2)

az A1bt.31. $-a alapjinfelkdrem az emberi er6forr6sok miniszter6t, hogy a jelent6semben
foglaltak nyom6n tekintse 6t, hogy rendelkez6sre 6llnak-e jelenleg a speci6lis 6tkez6si
ig6npr gyermekek koz6tkeztet6si ell6tis6nak megfelel6 anyagS, t6r.gyi 6.s szem6lyi felt6telei
az orszigvalamennyi telepiil6s6n az lintett gyermekek jogainak biztosit6sa 6rdek6ben.

Budapest, 2077. szeptember
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