Ar.APvET6 ;ocox BIzrosA
Az ENSZ NEMZETI Btuggru JocI INtEzuBr.rvB
NAIH nyilvin tartdsi szirn: 40 689

Az alapvet6 jogok btztosdnak

JELENTESB
az ,\JB-3292-9 /201.7

. szdmir rigyben

6lyai Gyermekotthoni I{ozpont Hfvo svolgyi
Gyermekotthona

E

rintett s zefv:

B

2017.

Az alapvet6 jogok biztosdnak
Jelent6se
az AJB-3292/20L7. szhlntr6 tigyben

El6ad6: dt. Gy6rffy Zsuzsanna

lr vizs gblat meginditds a

A

a Bolyai Gyermekotthoni I(ozpont

Hrivosvolgyi Gyermekotthon6nak (a
jogs6rt6k6nt
kapcs6n lrkezett beadv6ny.
mrikod6se
bemutatott
tov6bbiakban: Gyermekotthon)1
A beadv6nyban ielzettek alapjin felmertilt a )og6llamis6g elv6vel 6s a Gyermekotthonban
616 gyermekek gondoskod6shoz 6s v6delemhez val6 logival osszefiigg6 vissz6ssig gyatiia, az
alapvet6 jogok batos6r6l szolo 201.1..6vi CXI. torv6ny (a tov6bbiakban: Ajbt.) 18. S (4) bekezd6se
alapjiln a kialakult helyzet megalapozott megismet6se 6rdek6ben hivatalb6lvasgillatot inditottam.
A vizsg6lat eredm6nyes lefolytat6sa 6rdek6ben az A'pt- 21. S (1) bekezd6s b) pontja 6s (2)
bekezd6se alapjiln - lehet6s6g szerint valamennyi, a Gyermekotthonban nevelked6 gondozott
gyermek meghallgatis6val egpdejfileg az Emberi Et6forrirsok Miniszt6riuma Integ6lt
Jogv6detmi Szakszolgillata vezet6j6t (a tovilbbiakban: jogv6delmi biztos), valamint Budapest
F6v6ros I(orm6nyhivatala Gyimigyi 6s Igazsigtigyi F6osztillyinak (a tov6bbiakban: m6sodfokir
gyin'rhatos5,$ vezet6j6t a beadv6nyban lelzett probl6m6k alapos vtzsgillatdra k6rtem.
Hivatalomhoz

Az 6rintett alapvet6 jogok 6s alkotmdnyos elvek
a

a

a iogillamis6g elve 6.s a iogbiztonsig kovetelm6nye: ,,Alagyarors$g fiigetlen demokratikus
joglllam." (Alaptorv6ny B) .ikk (1) bekezd6s);
a gyermekek v6delemhez 6s gondoskod6shoz va!6 joga: ,Jlinden gterrueknek joga aan a
megfelelf testi, sTgllemi ds erktihsi fylfiddsdheTs{iksdges uidelemheTis gondoskoddsbal. " (Alaptorv6ny
XVI. cikk (1) bekezd6s)

Az alkalm
a

a

az ott jo gszab

6lyok

a Gyermek jogair6l

sz6l6, New Yotkban, 1989. november 20-6n kelt Egyezrn6ny
kihitdet6s6r6l sz6lo 1,991,. 6vr LXIV. torv6ny (a tov6bbiakban: Egyezm6ny);
a gyermekek v6delm6r5l 6s a gy6mtigyr rgazgat6.sr6l sz6l6 1997. 6vi )O(XI. torv6ny (a
tov6bbiakban: Gyvt.).

A meg6llapitott t6ny6ll6s

A

arr6l, hogy a 2076. decembed tgazgat6viltAs 6a a
munkabeoszt6sukat. A
munkabeosztAson nincsen taita L kotelez6en ledolgozand6 6ruszim, ez6rt tobb szakdolgoz6 ngy
v6li, hogy b6re nem felel meg az illtala ledolgozott 6raszdmnak El6fordult az is, hogy a dolgoz6k
nem kapnak jelenl6ti ivet 6s a szabadsigok vezet6se is onk6nyes m6don tort6nik.
A beadv6ny azt is tafialmazta,hogy az rgazgato a csoportok nevel6it 6llatd6an viltogatja,
igy nincs lehet6s6g a gyermekekkel kapcsolatos iigyek 6tadds6ra. Volt 16 p6lda, hogy a csopottba
beosztott nevel6t a gyermekek alig ismerik 6s az is, hogy fels6fokri v6gzetts6gfi munkatdrsakat
osztanak be d61el6tti iigyeletre. A panaszbeadviny szednt az tgazgat6 a dolgoz6kat 6s a gondozott
gyermekeket egyarilnt fenyegeti (pl. elbocs6jtis, gondozisi hely megvaltoztatisa, a baba-mama
csoport bez6r6sa), emiatt mindenki fesziilt, rt^gy a fluktu6ci6, ez 6v febru6t16ban elment a
1..

beadudryban a panasTosok besz6moltak

csoportokban dolgoz6 munkat6rsak
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A Gyermekotthon 2016. jrilius 1-t6l

a

flem kapjik meg el6te a
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pszichol6gus munkat6rs is, a statxzit az6ta sem sikertilt betolteni. Az rntlzm6nyben sok a
rcng6l6s,1op6s, novekedett a gyermekek kozti agtesszi6. Megszffntek a korilbban j6l mfkod5
szakkorok (roma klub, foci, dob szakkor, ,,Hrivi bazit'), csak dtk6n vannak olyan progtamok,
amelyekkel a gyermekek hasznosan tolthetn6k el a szabadidejtiket. A beadvdnybzn foglaltak
szerint a Gyermekotthonban nem folyik csoportgazd6lkod6s, ha 6lelmiszeradom6nyt kapnak, az
igazgat6 az elliltmdnyb6l gyermekenk6nt 250 forintot levont, csokkentett6k a szemetes kuk6k
sz|mit ir, igy az udvart elonti a szemlt. Az ut6gondozotti ell6t6sban r6szestil5 fntalok akkor is
csak 6rkez6si jegyet kapnak, ha nincs bev6teliik. A beadv6nyoz6k s6relmeztlk,hogy az igazgat6t6l
szakmat segits6get nem kapnak, s6t nem csak a szakdolgoz6ldcal6s a gondozott gyefinekekkef
hanem a gyermekek iskol6j6nak dolgoz6ival is arrog6ns, kioktat6 hangnemben besz6l.

2. A gyermekjogr k6pvisel6 tapasztalatatol aT lntegnilt Joguddelmi Syolgilatot ueT,etd joguddelmi bilos
adott r6szletes tiljlkoztatist. Y6lasza szerint a gyermekotthonban nevelked6 gyermekek 6s {ratal
feln6ttek meghallgat6sa 6rdek6ben a teriiletileg illet6kes gyermekjogi k6pvisel6 2017. nQ'us / 8-dn ds
mQ'us / 9-dn el6re be nem jelentett intdqrndryldtogatdst taNott. Lltogatisa sorin a gyermekjogi k6pvisel6
valamennyi csoportot felkeresett 6s besz6lt a gyermekkel, illetve az vt6gofldoz6i elTiltdst ig6nybe
vev6 fiatal feln6ttekkel, a Gyermekotthon dolgoz6ival 6s szakmai vetet6ivel.
Az elhangzottak, valamint a gyermekjogr k6pvisel5 szem6lyes tapasztalatai alapjdn minden
csoportban csoport-gaiddlkodtis fofiik. Az 6lelmis zer adom6nyb6l tort6n6 250 forintos levon6ssal
kapcsolatban a gyermekek m6g k6rd6sre sem tudtak vilaszohi a gyernekjogi k6pvisel6nek. A
szakkorok, szabadid5s programok kapcs6n pedig egltmdsnak ellentmondri udlasqokat kapott a
gyermekjogi k6pvisel6. Egyft.szt a gyerekek elmondt6k, hogy nincsenek programok, szakkorok,
tovdbb6, hogy megszfint a focicsapat. A jogv6detmi k6pvisel6 ugyanakkor tal6kozott olyan
fiatallal is, aki azt mes6lte, hogy 6 taga a ,,Hrivi" focicsapatnak, amelynek ttj edz6ie varl, csapat
^
teh6t tov6bbra is mfikodik, csak ,,gyeng6bb" lett, mert sok j6t6kos nagykorf lett 6s elment. A
gyermekek besz6moltak gyermeknapi programr6l 6s tuilkrol is. A gyermekiogr k6pvisel6
k6rd6s6re a szakmalvezet6 felsorolta a mfikod6 szakkoroket, megmutatta progr^m-tapt6tat 6s a
^
nyir, tilborozisok terv6t is. Ezek szerint minden gyermek legal6bb k6t t6borba megy a ny6ton.
Az udvaron kor6bban i6tsz6t6r 6s - a nagyobbaknak - kiilt6ri ,,kondi g6pek" voltak
elhelyezve, amelyek leszereltek. A gyermekjogi k6pvisel6 a leszerel6s ok6t6l 6s az igy kies6
szabadid6s lehet6s6g potT6s6val kapcs6n nem kqofi negnlugtatd udlas1l, ez6fi ezzel osszefiigg6sben
nilsban fordult a Gyermekotthoni I(ozpont rgazgatolihoz.
A jogv6delmi k6pvisel6 k6rd6s6re a nagyobbak is megerdsitettdk, hogy eltfordul a7 intiryztdryben
mngalfu, lopds, egymds kti4i agressqTi. Elmond6suk szerint ilyen kor6bban is megtort6nt 6s most sem
fordul el6 tobbszcir, mint kor6bban. A gyermekek a jogv6delmi k6pvisel6 k6rd6s6re sem
szlmoltak be olyan esetr6l, amikor feln5tt bintalmazta volna 6ket. Az igazgat6 fenyeget6z6.s6t6l
sem direkt, sem indirekt k6rd6sre nem besz6ltek. Bzzel szemben aqegyik neuelf mddsT,ereit, harugnemdt
sdrelmeTldk, azonban ellene p^n^szt nem kiv6ntak tenni. A gyetmekek elmondisar alapiin a
szakmai egys6g vezet6ie a probl6ma orvosl6sa 6rdek6ben kiilon csoportgyfil6st hivott cissze. Az
osszehivand6 csoportgl,ril6s eredm6ny6t6l a gyermekiogi k6pvisel6 tajlkoztat6st k6t a szakmai
vezet6t6l. A jogv6delmi k6pvisel6 a baba-mama csoportban kiilon is rdklrdezett arra, hogy
fenyegett6k-e 6ket a csoport bezilrilsilval, besz6lt-e ilyen lehet6s6gr6l nekik b6rki is, azonban a
kdrddikre nemleges utiksT! kapott, tov6bbi a szakmarvezet6 is a csopott feileszt6slr6l besz6lt.
A gyermek)ogi k6pvisel6 k6rd6s6re a Wetekek nem er6sitett6k meg, hogy gyakran
vfiltogatndi a nevel6ket. Elmond6suk szerint a tobbs6giik ,,r6g6ta" a csoporttal van, 6s amikot
probl6m6juk ad6dik, akkor tudnak kit6l segits6get k6rni. A iogv6delmi k6pvisel6 megfigyel6se 6s
iililkoztatisa alapjiln a gyerekek a kdt hrinapla ott dolgo4l felndttet mdr regita ott dolgollnak nkintik. Az
alkaknazottak 6s a szakrrral vezet6 a gyermekjogi k6pvisel6nek elmondt6k, hogy tiibb betiilnilen
titltisbelt uan, eqdrt gltakran kell hefiettesiteni. Szeintik els6sorban p6nziigyi okokb6l mentek el a
ko1l6g6k, a meghirdetett 6ll6shelyekre alig van jelentkez6,6s az iiak kozil is sokan a pr6bad6t
r"- ioltik ki. A b6rek emelked6s6t segithetn6 el6 a ,,v6ltott mffszak'r miatt i6t6 p6d6k, de a

a

J

fenntart6 nem engedElyezte az tlyen beoszt6sok k6szit6s6t. A Gyermekotthonban munkat6rsainak
egy r6sze sr3relmezte, hogy a ktiponti korytha megsqilnise 6ta nekik ke//fi1ni ds eqti;bbhtfeladatotjelent.
A megkeres6sben foglaltak alapiiln 2077 febr,,tdrlilban a Gyermekotthonb6l elment a
pr{choltigus, amely st6tusz a gyermekjogi k6pvisel6 2017. m6jusi liltogatisilig nem uolt betiiltae. A
gyermekjogi k6pvisel6 tudomisa szerint ugyanakkor az'nt6.zm6nynek van pszichol6gusa.
Az ut6gondoz6\ ell6t6st €rrlt6 k6rd6sek tekintet6ben a gyermekjogi k6pvisel6 a fratal
feln6ttekkel tort6n5 besz6lget6se sor6n meg6llapitotta, hogy a fiatalok koziil egy lany a
kiskoruakkal kozos csoportban (pszichi6teri lavaslatta, illetve kiskoru testv6te is ebben a
csoportba kerirlt elhelyez6sre) , 8 f6 pedrg az ut6gondoz6i csoportban vafl. A fiatal feln6ttek a
jogv6delmi k6pvisel6 k6rd6s6re elmondt6k, hogy val6ban 6tkez6si iegyet kapnak. A kiskoruakkal
kozosen elhelyezett fratalaztis elmondta, hogy 6 maga k6rte (,harcolta ki") az €tkez|si iegyeket,
mivel - elmond6sa szerint - a csoportban k6szitett 6telt a tobbiek6t6l elt6r6 id6beoszt6sa miatt
gyakran nem tudta elfogyasztani. Egy m6sik l6ny alr61 szimolt be, hogy 5 kevesebb 6tkez6si
jegyet kap, mint a tobbiek, de az6rt, r\ett az iskolai 6tkez6s miatt csokkentett6k az osszeget.
A fiatalok egybehangz6an azt illhtottdk,hogy ,,ruhapin4", illetue ruhdTatot nem kapnak. A
gyermekjogi k6pvisel5 ilJrtal feltett, a ruhdzatt probl6mikra vonarkoz6 konkt6t k6rd6sre a szakmai
vezet6 azt a villaszt adta, hogy jirnius elej6n kapnak ilyen p6nzt a fiatalok. Ez a k6rd6s ugyanakkor
milr 2077 iarn6\6ban is felmeriilt, amikor aBolyai Gyermekotthoni Kozp ont rntlzmlnyeit 6rint6
probl6m6k miatt a gyermekjogi k6pvisel5 egyeztet6st kezdem6nyezett az tntlzmlny vezet6ivel. .\z
egyeztet6sen a jogv6delmi k6pvisel5 kifeitette, hogy a kialakitott gyakorlat nem jogszerd.
Az el76tisi koriilm6nyekkel kapcsolatban a gyermekjogi k6pvisel6 azt tapasztalta,hogy a 3as 6piiletben a uirysblokkok tillapota nem minden esetben megfelelt, van olyan csoport ahol /0 gterekre
mindtissry egy darab hasTndlhat,i ryharyt7|jut, a kor6bban megrong6lt ajto potl6sa, javitilsa is elmaradt.
A gyermekjogi k6pvisel6lAtogatisa sor6n az udvar rendezett volt, azonban az l-es 6piilet
bei6nt6n6l tal6lhat6 kuk6kn6l, illetve 3-as 6piilet mogott ruagt mennlisdgii halladdkot halmoztak fel.
Az tnt6zm6ny dolgoz6i a jogv6delmi k6pvisel5 k6rd6s6re elmondt6k, hogy a lomok a koltoz6s,
illetve selejtez6s sorin keletkeztek, amelyek jelenleg az elszillttixa vdrnak. A szakmai vezet6
elmond6sa szerint 14 kont6nernyi lomot m6t kot6bban elsz6llitottak. Allrta"^ szel1rnt az
iizemeltet6sr szolgillat fel6, mir ielezte a probl6m6t, de nem tudta megmondani, hogy t6nylegesen
mikor szillbgik el a szemetet. A gyermekjogi k6pviset6 ielezte a szakmatvezet6 fel6, hogy mind
eg6szs6giigyi-, mind pedig baleset-vesz6lyess6gi okokb6l nem megfelel6 a lomok udvaron tort6n6
tirolilsa, tov6bb6 a probl6ma kapcs6n jelz6ssel 6lt a Gyermekotthoni Kozpont tgazgat6ia fel6..
A meghallgat6sok eredmlnye alapjin a gyermekjogi k6pvisel6 a gondoskoddshoz 6s a
v6delemhez va16 jog mandlktalan 6rv6nyestil6se 6rdek6ben a toadbbiakban isfokoiottfigyelmetfordit
a Glermekotthonban dld gyermekek dsfatalfelndttek elldtdsdra, valamint az ell6t6s kiiriilndnleire.

A m6sodfokf gy6mhatosdgvezet6jlnek cimzett,2017. ilprits 11-6n postizott megketes6sem illtalam ismeretlen okok miatt - 20/7. sqeptember 8-dn drkeT,ett a hatdsdghol. A megkeres6s
k6.zhezv6tel6t kovet6en a m6sodfokti gy6mhatoshg - az 6vr rendes tnt6zm6nyr ellen5rz6s
keret6ben - a beadvdnyban foglaltakat 20/7. oktdber ll-in kiuiTsgilta, a beadvinyt fenntart6i
ellen6rz6sre a Szoci6lis 6s Gyetmekv6delmi F6rgazgatosdgszimilra is megkiildte.
A Gyermekotthon vezet6ie 6s a meghallgatott munkatirsak elmondtdk, hogy 2016
m6sodik f6l6v6ben, illetve 201,7 els6 negyed6ben val6banjeknt1s mdrtikiii uolt afluktudcid. Osszesen
43 f6t 6rintett, akik koztil tobb dolgoz6 munkaviszotry^ tnt6.zm6nyen beliili 6thelyez6ssel szfint
lmeg. A lelentds mdrtdkii flaktuicid a s4ociilis sryktorban je/km76 iltaldnos munkaerd-piaci hidnrytal, a
sqakmailag felkdsTiiletlen, pdfiakeqdd aag)/ nagyzn minimdlis gyakorlati iddvel rendelkeTf munkatrirsak
jelentkeqdsiuel magyaniqhati, illetue aryal, hogy n<ilj koiligik neberyn tildtak integnilldni a csoportok dletibe.
El5fordul, hogy l6tsz6mbi6ny miatt egy szakdolgoz6 tobb mfiszakos munkarendet is ell6t.
Az trt6zm6nryezet6 folyamatosan torekszik a ielent6s elv6ndod6s megllJttasfua, azzal,hogy az tj
ko116g6k szakmat feliigyelet, mentor trdnyitisa alatt dolgoznak. Az rij munkat6tsakat pszichol6gus
3.
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koordin6tor segiti, szilmukra konfliktaskerylf trdninget szerveznek. Az tnt6zm6ny tervei kozott
szerepel, a j6l teljesit6 munkatirsak, egyszeri, nagyobb p6nzosszeggel val6 latalmaz6sa.

A pszichol6gus st6tuszt iddkd4ben

betiiltiittdk.

A m6sodfokri

gy6mhat6s6g vizsgillata idej6n

h,6tf6t6l p6ntekig, v6ltott mriszakban k6t pszichol6gus dolgozott a Gyermekotthonban 6s az
rnt6.zm6ny a Vadaskert Gyermekpszrchiilti|val is i6 kapcsolatot 6pol.
A Gyermekotthon munkat6rsainak t6j6koztat6sa szednt ndhdry jelentdsebb s4akki)r aaldban
meg,sTiint, aminek oka a szakkoft vezet6 koll6g6k m6,s tnt6,zm6nybe val6 ttvozdsa, v^gy nprgdijba
vonul6sa volt. A megszfint szakkorok helyett azonban a munk6ba 5i16 koll6.gdkkal, onk6ntesekkel
ri syakki;ri;k alakulnak (pl. okolviv6s, film 6s k6zmfives klub, tehets6ggondozis, felz6rk6ztatAr. A
szabadtd6 hasznos eltolt6se 6rdek6ben rendszetesek a mozi 6s sztnbl,zliltogatdsok, a nyiri
tilboroztatisok (2017 nyarin a gyermekek osszesen 76 t6bor koztil vilaszthattak). Kezdem|nyez|.s
indult tovibbi a kor6bban i61mfikod6 ,,H( i-bazir" irjb6li megtendez6s6re is.

A

uoportgaTddlkodds hidrydra aonatko4ljelidst a mdsodfokil gtdmhattistigui4sgilata nem igaqolta, a7
ellendr1est udgi6 a aoportgaTddlkoddsi ds ryebpdru7ds ruhd4ati ryyiludnturtdsban hidnjtosstigot nem taldlt.

Az tnt6zm6nyen beliili lop6sokr6l 6s rong6l6sokr6l 201,5 6ta vezetnek nyilv6ntafiilst a
gyermekotthonban. Eialapjdn 20/7-ben nem aolt ttibb lopds ds a rongiltis, mirut a4el646 2 daben. A
ds tdrgyak megrongdldsa je/len46. A hefi7,et jauitdsdhoi aq intdryndnl
gyermekek egtmds kiiqdtti
ps{cbohgusa| a Pa.rardti Reforndtu: EgyhdT iinkdntesei, a Vadaskert Kirhd4 dolgoTrii pnlbdlnak segttsdget
ryiljtani. Rongiltis esetin a kdrdt a gternek a Tsebpdn4iuelfelel.
Az ellen6rz6s idei6n lntlzmlny udvara tiszta, rendezett volt. Egy h6ts6, hasznillaton
^z
azorban n6mi zsrifolts6got, rendetlens6get, a kuk6k
kiviili melt6k6piilet el5tti 3 szem6tt6rol6n6l
egys6.gvezet6 helyettese eztah6w6.gi lomtalanitissal
A
szakmai
talilltak.
mellett a foldon szemetet
igazolta. A7ellendrTdst

adgrydk a

srymittdroldk ktirrytdkdnek rendbetdteldrefelhiatlik a4intdryndry

ueTetdseget.

A

beadv6ny azon r6sze kapcsiln, h,ogy az int6zm6rry rg zg toia a munkat6tsakkal 6s a
gondozott gyermekekkel arrog6ns, kioktat6 hangnemben besz6l a m6sodfokri gydmhat6sig ar:6l
tilj6koztatott, hogy a 201.6. julius 1-j6t6l bekovetkezett integr6ci6t kovet6en hat, kor6bban
on6116an mfikod5 gyermekotthon B6lyai Gyermekotthoni Kozpontk6nt, egy igaTgatd uerytdsduel
mttkddik toaibb. A kor6bban on6l16 gyermekotthonok szakmai egys6gk6nt, szakm i vezet6vel
dolgoznak tov6bb. Mivel a jelz6sb6l nem deriilt ki egy6rtelmffen, hogy P^rr sz melyik vezet6 ellen
ir6nyult, illewe alelzlst tev6 konkr6t esem6nyt nem nevesitett, id6pontot nem jelolt meg,igy a
parl^sz e r6.sze nem is k6pezhette az lrderrlivtzsgllat tfugyit.

(a tovibbiakban: fenntatt6) a
beadv6nyban megfogalmazottak vizsgillatihoz egyrlszt a Bolyai Gyermekotthoni I(ozpont
lntlzrrrlny 201.7. lantdr 1-)e 6s augusztus 31-e
igazgatojilnak taj6koztat6s6t k6rte, mdsr6szt
^z
kozott lektinjtuelt kiaddsait uiqsgiha, barmadr€,szt a Flvirosi Gyermekv6delmi I(ozpont 6s Teriileti
Gyermekv6delmi Szakszolgillat adatszolgilltatilsdt 6.s a F6v6rosi Gyermekv6delmi Int6zm6nyek

4. A

STocidtis ds Glerrnekaidelmi FdtgaTgatd:ng Budapesti Kirendeltsdge

Uzemeltet6si Szervezet 6nek adatszolgilltatilsht vette figyelembe.

A

kapott villasz szednt a munkaiigyi panaszok h6tter6vel kapcsolatban

a

fenntatt6i

vrzsgillat fehitta, hogy 2016 v6g6t6l 2077 els6 f6l6v6ig hdrom uerytd tduoTott a Glerrnekotthonbdl. A
vezit6i tdvozisok 6hatatlanul novelt6k a fluktu6ci6 t, a fenntarto 6ltal vizsgillt id6szakban 9 nevel6
6s tobb koz6pfokri vlgzettsl.gfi munkat6rc jogviszonya szrint meg. AiigaTgaaifollamatosan ?6t0ha a
hidry4ri munkatdrsakat, a nehdrydgek ellenire biTtosttotta a sTiiksdges siakelldtdi ldtsyimot, de e7 a magas
lto{n)Ad sqiiksigessd tette a neaeldk mds csoportokba aa/6 hellettesitdsdt, adott esetben dilelfitti s7olgl/atra
b e o s {ri s ti t i Ile tu e a 7 ilj m u n kat drsi ct op o t o k s 79 ra 7d s dt.
Els5dteges szempontnak mindig a csoportok gordiil6keny mfkod6s6t, a novend6kek
megfelel6 ell6i6sdt tekintett6k. Igyekeztek frgyelembe venni a munkat6rcak teherbrds6t, az
egyenl6 feladateloszt6st, emellett azonban a munkatilrsak egy6ni k6r6seire, egy6ni ig6nyeire nem
mddon
-irrd..t esetben rudtak tekintettel lenru. A fluklaAcid okdn a beositisok mddositdsdra salrudlatos
h6rom
kozott
h6nap
2016.
haaonta aktlr tiibb alkalommal keriilt sor. Az rgazgat6
iirlius-szeptembet
tg zgator utasit6st adott ki a beosl1isok megfelelf elkdsT1tdsdre, a hidrytox,lgok pdtldsdra. Sainos a
e
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csoportokba kiadott beosztdLsokat a munkat6rsak gyakran felel6deniil kezelt6k, azt elvitt6k, illetve
eltett6k.
A fenntar6hoz 2017 febru6r16ban bejelent6s 6rkezett, ennek ok6n felhivta az rgazgat6t,
hogy a beoszt6sokat 6s a m6dositott beoszt6sokat p^t^szok megel5z6sek6nt dokumentilt mridon
^
aalin at a munkatdrsak rdsTgre. Az igazgat6 a 2077. m6tciusi beosztisoknill 6s azt kovet5en mir
eszerint jirt el. Az rgazgat6 a jelenl6ti ivek vezet6se sor6n hasonl6 probl6m6t tap^sztalt, mint a
beoszt6sok kezel6s6t tekintve, ugyanis a ielenl6ti iveket is felel6tleniil kezelt6k, elvitt6k, iiletve
eltett6k. A fenntart6i ellen6rz6skor mdr aqint64rndry s(khefiin gyfijtdttdk tissry a aoportokjelenldti iaeit.
Az igazgat6 tdjlkoztatilsa szednti a sqabadsdgok kiaddsa mindig teraerytten ilirtdnl a beoszt6sok
tartalmaztik a szabadnapokat, azt azonban nem a megfelelf nlomtatudnlon adminislni/tdk. A
munkav6llal6i fegyelem fokozisa 6tdek6ben az tgazgat6 2017. okt6ber 5-6n ism6telten h6rom
igazgatoi utasit6st adott ki a beoszt6sok kezel6se, a jelenl6ti ivek kezel6se 6s a hi6nyz6sielent6s
t6rgykorokb en. Az igazgato onel7et6ru6.s keret6ben a munkaiigyi csoportt6l k6rte a 2077. iawfuaugusztus h6napok tekintet6ben ajelenldti iuek ds aqelslimolt nunkaidd egyeT1segenekfeliiluiqsgiktdt.
A kapott villasz alapjdn a pszichol6gusi 6ll6st betoltott6k, az egy6b munkakorok betolt6se
pedig folyamatos. A munkat6rsak tov6bbk6pz6si ig6ny6t minden esetben t6mogattak,
t6rit6smentes tov6bbk6pz6sen kilenc f6 vett r6.szt. 2076-ban drogprevenci6s p6lyizat keret6n
beliil t6ningeket, bels6 k6pz6seket 6s egy6ni konzultici6kat val6sitottak meg.
A Gyermekotthonban a csoportr3rtekezletek havi rendszeress6ggel, a csoporttrezet6t.
6rtekezletek heti-k6theti rendszeress6ggel val5sulnak meg. A szakmai vezet6k torekednek az
inform6ci6k pontos iltadisdra, a szervezlsi feladatok megbesz6l6s6re, a novend6kekkel
kapcsolatos inform6ci6k megoszt5.s6ru, illapotuk felt6rk6pez6s6re. Az 6rtekezleteken az
rnt6zm6ty pszichol6gusa folyamatosan r6szt vesz. A szakmai yezet6k szimira heti-k6theti
rendszeress6ggel kertiLlnek megszewezlsre yezet6i 6rtekezletek. 201.7 jrinius6t6l ps{cholrigus
koordintilor rendszeresen jelen van a Gyermekotthon 6let6ben: a szakmaivezet6k szdmin vezet6i
coach besz6lget6st biztosit, a munkatdrsak szim|ra mir 2 alkalommal kerillt csoportonkdnt egy-eg1t
napot trdning megsryrueqdsre, ezzel segitve a csapatmunkit, az rij munkat6rsak beilleszked6s6t.
A Szakszolgillat tijlkoztatisa szerint nem mutat s{gnifikdns eltdrdst a Glermekotthzn Ahal
keqdendryerytt gondo3isi heljt udltdsok sTrima, a 201,6. lanuir 2-a 6.s jfnius 30-a kozott h6rom gyermek
gondoz6si hely6nek megvilltoztatisit k6rt6k, 2016. jrilius 1-je 6s decembet 31-e kozott nem k6rtek
gondoz6si hely megv6ltoztatisit,2017. janudr 1-e 6s jirnius 30-a kozott k6t gyermek gondoz6si
hely6nek megvilltoztat6sit k6rt6k a gyermekv6delmi gy6mok egyet6rt6s6vel. A fenntafi6 szerint
mindebb6l kovetkez6en ,,nehezen 6rtelmezhet6 az rgazgat6i fenyegetetts6g meg616se".
A beadv6nyban emlitett baba-mama csoport folyamatosan mffkodik. A Gyermekotthon
rendkivtili esem6nyeinek elemz6se nen tdmasTlja ald a beadudnlban felnitt kortdrs-agress{d niiuekeddsdt.
A F6v6rosi Gyermekv6delmi Int6,zm6ryek Uzemeltet6si Szervezet6nek adatszolgilltatisa szeint
nem mutalhatd ki a rongildsok sVimdnakjelentds emelkeddse osszegszerfien sem az elmult 6vben.
A4 igaTgatd a 20/ 7-es sTabadidds progranoknil (tiborok, s4akkiirtik, tilnik, s71nhn{ ds egydb
pmgramok) rds{etes tdjdkoTlailst adott, ame! a beadudnlban foglaltakat nem igaryltdk A gyermekotthoni
progtamokon tul a gondozott gyermekeknek minden esetben lehet6v6 teszik, hogy az iskolai
szewezls(t programokon, t6borokon, kir6ndul6sokon r6szt vehessenek, egy6ni t6botba a tan6v
v6g6n elmehessenek. Aqintdqrztdryt hatdlos csoportgaTddlkoddsi srybd!4attal rendelke{k, hidnlossigot a
fenntartd nem tapas{alt. A fenntart6i ellen6rz6sek sor6n nerr, tapasztaltilk az udvar szemetess6g6t.
Az rgazgat6 nem a kuk6k szimdt cscikkentette, hanem a szelektiv hu[ad6kgyuit6st szorgalmazta.
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ghlat me gillap iths ai

I. A hatdskdt tekintetdben
alapvet6 jogok biztos6nak feladat- 6s hat6skor6t, valamint az ennek ellatilsdhoz sziiks6ges
vizsgillaijogosults6gokzt az Ajbt. hatdrozz^ tneg. Az Ajbt. 18. S (4) bekezd6se alryiiln abrztos a

Az

alapvet6 jogokkal kapcsolatos vissz6ss6g
hat6s6gok tev6kenys6ge sor6n felmeriilt,
^z
megsziintet6se 6rdek6ben hivatalb 6l eliilrist folytathat. A hivatalb6l inditott eli6r6s term6szetes
szem6lyek pontosan meg nem hatirozbat6, nagyobb csoportj6t 6rnt6 vissz6ss6g l<tvizsgillilsdra
v
e gy alapv et6 j og 6rv6nye sil6 s 6nek 6tfo 96 v tz g6lat6ra ir6nyulhat.
^gy
Az Ajbt. 1. S (2) bekezd6s a) pontia szerint a btztos - ktilonosen hivatalb6l inditott
elj6r6sok lefolytatasival - megkiilonboztetett figyeimet fordit a gyermekek iogainak v6delm6re.
Az Ajbt. 18. S (2) bekezd6s a) pontja szerint az illTamivagy onkormdnyzatt feladatot ell6t6
szew kozszolg6hatist v6.gz6 szerwnek min6siil. A Gi'vt. 95. $-a alapj6n az otthont fl)-it6 ellitis
biztosit6sa 611ami feladat. Ebb6l kovetkez6en a gyermekv6delmi szakellitis tnt6.zm6nyei
kozszolgdltat6stvlgezn k, igy tev6kenys6giikvtzsgillatira kite{ed a hat6skorom.
s

IL A uizsgdlt alapjogok 6s elvek tekintetdben
Az alapiog1 biztos egy adott t6rsadalmi probl6ma mogott 6116 osszefiigg6s-rendsz er fehirilsa sotin
auton6m, obiektiv 6s neuftilis m6don, l<tz6r6lag alapjogi 6rvek felsorakoztatisdval 6s
osszevet6s6vel tesz eleget mandit',tm6nak. Az ombudsmantntlzm6ny megalakul6sa 6ta az alapiog1
biztos kovetkezetesen, zsin6rm6rt6kk6nt t6maszkodott az Alkotmilnybtt6silg alapvet6 iogillami
garanci6kkal 6s az alapjogok tartalmival kapcsolatos elvi meg6llapit6satta, valamint - az

alapiog-korlltozis
ombudsmani jogv6delem speci6lis von6sainak megfelel6en - alkalmazt^
^z
alkotm6nyos s6g6t megit6lni hivatott alapi ogi tesz teket.
A jelent6s rrregilllapit6satval osszefiigg6sben ism6telten hivatkozom ^r^, hogy ^z
Alaptorv6ny vonatkoz6 rendelkez6seinek szovege az -Nlaptorv6ny Negyedik M6dositdsinak
Itatillyba l6p6s6t kovet6en tovilbbra is nagyr6szt megegyezik az Alkotminyban foglaltal<kal, az
alkotminyos kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben iellemz6en nem tattalmaz olyan
rendelkez6seket, amelyek ellent6tesek voln6nak a kor6bbi alkotm6nlunk szoveg6vel. Az
rntrtatott t6, hogy ,,a4 eldl6
Alkotm6nybirosig a 22/2012. (V. 11.) AB hat6rozatilban
^tta
esetdn i?Ptu nem a konibbi
egye46sdge
turtalmi
Alkotmdnl ds a7 AlaptArvdryt egyes rendelkeVdsei
alkotndnltbinisdgi diintdsben megTelendjogetuek dtadteldt, hanem aTokfgyelmen kiaiil hagydsdl kell indokolni".
Az Akot-inybrosdg ugyanakkor a 1.3/201.3. (VI. 17.) -\B hatirozatiban azt emelte ki,
hogy az adott hatilrozatban vrzsgillt torv6nyi rendelkez6sek eset6bet lorrilt az .Llaptowlny
Negyedik M6dosit6sa alapjin jir el a kor6bbi alkotm6nybu6sig) hatilrozatokban foglaltak
felhaszn6lh at6sdg6t illet6en. A testiilet ennek kapcs6n elvi 6llel azt mondta ki azt, hogy ,,a\
Alkotmrirybinlstig-a hattlfitlt ues{ett alkotmtlnjtbirdsdgi hahiroqat fornlskint megielt)ldsiael, a ldrytegt, a4 adott
iigyben fehzeriild alkotmdrytosstigi kdrdds eldtintdsdheq sq/ksdges mdrtdkil ds teiedelmfr turtalmi uagy s4tiuegsryn$
irgittrrit,ttnt hiuatkoTha/a aagy iddqheti a konibbi hatdmqataiban kidolgorytt draeket, jogelaeket. A4
iniokol,isnak ds alkotmdryjogi forrdsainak ugtanis a demokratikus jogillamban mindenki s4imdra
megismerhet1nek, ellendiqhetdnek kell lennie, ajogbiqlonsdgrgruJt o4 hogt a dtintisi negfontoldsok dtldthatdak,
kii-uethetdek legltenek. A n-yiludnos dnelds a dtintds ind.okldsdnak ldtalqpja. A konibbi hatdroTatokban kifq'teu
drvekfethas4nZlhardstigit)4Alkotmdrytbinlsdg mindig esetrdl esetre, a konkrdt iigy kontextusriban ui4sgilja."
Ha cisszevetjik az Alaptorv6ny B) cikk6ben 6s Alaptorw6ny )O/I. cikk (1) bekezd6s6ben
foglaltakat a kodbbi Alkotm6ny 2. S (1) bekezd6s6nek,67. $ (1) bekezd6s6nek szciveg6vel, akkor
az 6llapithat6 meg, hogy a vizsgilat tirgy6t k6pez6 jog6lTamisilg elve 6s a gyermekek iogainak
v6delme tekintet6terr r"* hoz olyan koncepcion6hs villtozist az Alaptow6ny szcivege, mely a
kor6bbi alkotm6nybros6g, gyakorlat elvet6s6t, jelent6s tartalmi 6t6rt6kel6s6t aliltimasztani. Igy
elvi meg6llapitS.satm megfogalmazilsa, az alapjogok 6rtelmez6se sot6n - ellenkez6 tartalmri
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alkotm6nybuosdgi dont6s megsziilet6s6ig

-

trdnyad6nak tekintem az Alkotm6nybir6s6g 6ltal mind

kovet6en meghozott
Alaptorw6ny hatilyba l6p6s6t megel6z6en, mind pedig az
^zt
azok indokol6s6ban kifeitett megilllapitisokat, kovetkeztet6seket.
l. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se szednt Magyarorsligfigetlen, demokratikus joglllan.
Az Alkotmilnybuos6.g tobb hat6rozatdban r6mutatott, hogy a jog6llam n6lkiilozhetetlen eleme a
jogbiztons6g. Az Alkotm6nybir6sdg a 30/2012. AI. 27.) AB hatirozatdban kimondta, bogy az
deldarill)a a
Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se €s az Alkotm6ny 2. S (1) bekezd6se
^zorros^n
iogilllalmi klauzul6t, tehilt az eddig kialakitott alkotminybirosigi gyakorlat tovilbbra is telev6ns. Az
Alkotm6nybir6s6g szednt a iogbiztonsdg az 6llam koteless6g6v6 teszi annak btztositisit, hogy a
jog eg6sze, egyes r6sztertiletei 6s az egyes logszabillyok is uildgosak, egltdrtelmiia&, mffkod6siiket
tekintve kis4imithatdak 6,s elfireldthatdak legyenek flotrrra cimzettjei szilmdra. A iog6llamis6g

^z
hatarozatarban,

^
elv6b6l foly6 kovetelm6ny akozhatalom,akoztgazgatils torw6ny al6 rendelts6.ge: a kozhatalommal
tendelkez6 szervek a jog dltal megillapitott mfiktidisi rendben, a polg6rok szimdra megismerhet6 6s
l,tszdmitJnat6 m6don szabillyozott korldtok kti{itt feitik ki tev6kenys6gtiket.
Nem hagyhat6 figyelmen kiviil, hogy a kis$mithatii:rig ds a4 eljdnlsi garancidk bilositdsa
r<urlran tissqekapcsolidik a<eg)/es alaryi alapjogok uddelmiuel, mintegy kolcsonosen felt6telezik egymist.
Az alapjogok val6di 6rv6nyesiil6s6t k6pes kiiiresiteni, megb6nitani a szab6lyoz6s vagy a
jogalkalmaz6s hibiib6l, zavar6b6l ad6d6 liszimithatatTansig, az eliltisra vonatkoz6 garanciilis
szabillyok f6lre t6tele, figyelmen kivil hagy6sa. Erdemes utalni itt a:lra az alkotm6nybir6s6g
t6zisre, amely szednt kozvetlen alkotm6nyi garanciilk ga4dailgoxtigt ds cdlsryniisegi okokbdl, az elilris
egyszerfisit6se vagy az rd6szer6s6g kovetelm6ny6nek 6rv6nyestil6se cim6n sem mellfiqhetdk.
2. A gprmek megfeklt testi, s7,ellemi ds erkolcsi fq'lfidisdhei sry)ksiges uddrleruhe7 is gondoskoddsboq
jogit
aqAtqtAndryt XW. cikk (l) bekerydise rt;g<!ti. A gyetmeket f6szab6lyk6nt minden olyan
ualri
alapvet6 jog megillet, mint b6rmely m6s embert, de ahhoz, hogy a jogok teljess6g6vel k6pes
legyen 6lni, biztositani kell sz6mira az €lerkor6nak megfelel6 minden felt6telt a felt6tt6. v616shoz.
Erre tekintettel kifejezetten a gyetmekek jogak6nt rcgzitt a torv6ny a megfelel6 testi, szellemi 6s
erkolcsi feil6d6s6hez sziiks6ges v6delemre 6s gondoskod6sra va16 jogot. E v6delemre 6s
gondoskodilsra a gyermek mindenkivel szemben ig6nyt tarthat. Ennek megfelel6en a gyermek
sziilei, csalildja, az 6lJam 6s a tirsadalom valamennyt taga is koteles a gyermek jogait tiszteletben
tartari,6s a ttrcadalom fennmalz'disinak zalogaklnt biztositani szdmira a megfelel6 fejl6d6s6hez
sziiks6ges felt6teleket. A gyermekek v6delemhez 6s gondoskoddshoz val6 iog az 6llam
koteless6g6t a\apozza meg a gyermek szem6lyis6gfejl6d6se int6zm6nyes v6delm6re. A gyermek,
mint az alapjogok alanya oldal6n az 6letkorb6l ad6d6 hltdnyokat az 6llam oldal6r6l az
^z
int6zm6nyv6delmi kotelezetts6g egyenliti li, hogy az illlamnak aktivan kell cselekednie a
gyermekek alapvet6 jogainak el6mozditdsa, 6rv6nyestil6se 6s v6delme 6rdek6ben.
Ezt az alapt6telt megtal6ljuk a Gyermekjogi Egyezm6ny preambulum6ban is, amely
togzir, hogy a gyermeknek, figyelemmel ftztkat 6s szellemi 6retts6g6nek hiilnyilra. ktlonos
v6delemre 6s gondoz6sra varl sziiks6ge, nevezetesen megfelel6 jogi v6delemre, sziilet6se el6tt 6s
lulan. Az Egyezm6ny 1991-t6l a rnagy^t jog r6sze, r6szes illlamaklntMagyarorsz6g kotelezetts6get
vilTalt a gyermekkel foglalkoz6 6.s v6de[m6t biztosit6 rnt6.zm6ryek l6tesit6sre, valamint ezen
int6zm6nyekben a iogszabilyoknak megfelel5 szakmai l6tszim, szak6rtelem, biztonsdg, az
eg6szs6ges kornyezetet bb,tositdslra. Lz F,gyezmlny minden gyermekekkel kapcsolatba keriil6
rnt6zm6nyt 6s hat6s6got a gyermek legjobb 6rdek6nek megfelel6 eliilrista, dont6ste kotelez. Az
Egyezm6ny 20. cikk 1. pontia a csal6di komyezet6t6l ideiglenesen vagy v6glegesen megfosztott
gyermek v6delm6re 6s segits6g6re vonatkoz 6 6l1ami kotelezetts6get rogziti.
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III. Az igy

drdemdben

Eloljir6ban utalnom kell ara, hogy az Ajbt. hatiskoi szabillyai eleve tdtelesen kiryiidk s4imomra
a nunkdltanii jogkr)rben ho4ott ddntisek uiqsgilatdt a4ok tartalm,itdl figetkniil. Igy a Gyermekotthon
vezet6j1rek munkat6rsai munkabeoszt6sival, a szabads6guk kiad6s6val, valamint a ielenl6ti iv
1.

nem aolt lehetdsdgen.
vezet6s6vel kapcsolatos int6zked6senek alapjogt srympontil
Figyelemm el azonban alla, hogy panaszbeadvinyban s6relmezett munk6ltat6i dont6sek

-

kiilonos tekintettel a szakdolgoz6k munkabeosztdsa - akaddlyozhatja a gyermekek jogainak
6rv6nyesiil6s6t, a uiqsgihra felkdrt sryntek egel tissryfr)gd negillqituisainak rt;g71tdsdt nem mellfiqhettem.

Kiemelend6 mindezekkel osszefiigl36sben az, hogy a munk6ltat6i iogkorben felt6rt hiinyoss6gok
(munkabeoszt6sok, jelenl6ti ivek, szabads6gok vezet6se) kikiiszobol6se 6tdek6ben a fenntart6,
illetve a Bolyai Gyetmekotthoni Kozp ont rg zgat6ia tnt6.zkedett.
A hat6skoromet meghatdroz6 logszabdlyi rendelkez6sek 6rtelm6befl nem udge7hetek ofyan
alaksryfi biqonlitdsi eljtinist, uiely a bno,sag, illetve m6s hat6s6g el6tt lehets6ges. igy az int6.zm6ny
vezet6l6nek a munkat6rsakkal, a gondozott gyermekekkel val6 esedegesen arrog6ns, illetve
kioktat6 hangnemri megsz6lilsival kapcsolatban a beadvinyban foglaltak 6.s a vbsgillatot folytat6
szervek 6ltal kozoltek kozotti ellentmond6s felold6s6ra nincs lehet6s6gem.
A vizsgillatok nem tgazoltnk a bezdvilnytak a szabadid5 hasznos eltolt6s6nek, valamint a
csoportgazd6lkod6s hiilnydra, ababa-mama csopolt megsziintet6s6te, az tdominyok kezel6s6te 6s
az ut6gond ozottak r6sz6re juttatott 6tkez6si jegyekre vonatkoz6 ielz6seket. Az rntlzmlnyen beliili
lop6sok, illewe rong6l6sok tekintet6ben a kapott v6bszok alapjiln meg6llapithat6, hogy azok
szdma abeadvilnyban jelzett id6szakban nem emelkedett.

2. A beadvdnynak a Gyermekotthon dolgoz6inakjekntdsflukndcidjdra aonatko4l jel4dsdt avizsgllat
rgazolta, a pszichol6gusi st6tuszt azonban sikertlt betolteni. A B6lyai Gyermekotthoni I(ozpont
igazgatoja a fluktu6ci6 m6rs6kl6se 6rdek6ben int6zked6seket tett. A gyermekek legiobb 6tdek6nek
megfelel5 eli6r6s kapcs6n kiemelend5 a Gyvt. 9. S (1) bekezd6s a) pontja, amely alapiiln a gyermek
nevel6sben val6 r6szesiil6s.
ioga az 6lland6s6got, az lrzelmibiztons6got ny'uit6 gondoz6sban,
Minderyk akpjdn megillapiton, hogy , Glennekotthon munkatrirsainak jelentds fluktulicidja rnidtt
csorbul a4 drintett gyerrzekek dtlanddnighoi ds drylmi biTlonsdghoiffriddd joga, amelt alkalmu ana, hogy a
gtermek tegiobb drdekdnek megfelel| e!'drds elufi sdrtu, aalamint a gtermekek uidelemhe7

ds gondoskoddsho1

iiiifiddjogdual i*ryfiigd uisslisstigot oko1yon, ajogsdrelndnek ki)iuetlen ue:ydlldtjelentse.

3. A kapott vilaszok nyom6n - b6r kinvo esetr5l nem kaptam tilllkoztatdst - a gondoyott gyermekek
koidtti agresryd kordbban, ualamint a beadu,injtban jelrytt iddsiakban ualdban tapas{alhahl uolt. Ism6t
hangsulyoznom kell ennek kapcs6n, hogy a gyermekuidelmi sqakell,it,isban d/6 gyerrnekek esetdben a
uddekmhe1ds gondoskodishoifiifldd joguk irudnlesitdse dllanifeladat, igy a veltk foglakoz6 szakembetek
koteless6ge a kot6rs agresszi6 megelSz6se, csokkent6se pedag6giai, pszichol6giai m6dszerekkel,
ktils5 szakemberek segits6g6nek (pl. agresszi6kezel6s, 6u6kenyit6 programok) ig6nybev6tel6vel.
Aiilten esetek atikkentue drdekdben agyanakkor a Glermekotthon aeT,etdsdge elflremutatd intdykeddseket tetl.

4. A beadvdny a Gyermekotthon udvar6nak srymetessegere vonatkoz6 6l\tisit a vizsg|lat r6szben
tgzzolta,annak megsztntet6se 6rdek6ben a m6sodfokf gyimhat6silgvezet6ie int6zkedett.
a komplex, tiibbiriryti uiisgikt a beadudrytban jelT,ettproblirndk ttibbseget nem igaloba, afelt,irt
uissTtis iefi7gt kikils{)bt;ldse irdekdben pedig a siiiksiges intdikeddseket a Bdfiai Glermekotthoni Ktipont
igaTgatrila nigtette. Mindere tekintetteleryn tt)l ombudsmani intdyQ.edds megtdtelit nem ldtom indokoltnak.
Oss4essegeben

Budapest, 2017. cl-rr-u^Jo
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