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Tisztelt Elnök Úr! 

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

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Székely László, alapvető jogok biztosa 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Indít-e vizsgálatot a gyermekjogokkal kapcsolatban 
felmerült visszásságok kivizsgálása érdekében?" 

Tisztelt Biztos Úr!

Korábban több alkalommal fordultam Önhöz átfogó vizsgálatot kezdeményezve azzal kapcsolatban,
hogy érvényesülnek-e a gyermekek jogai akkor, amikor egyes politikusok kampányeszközként 
használják a kiskorúakat politikai népszerűségük növelése érdekében. Az előző választásokat 
megelőzően is számos olyan eset volt, amikor politikai közszereplők a törvényi tiltás ellenére 
tartottak kampánybeszédeket köznevelési intézményekben, illetve használtak biodíszletnek 
gyermekeket politikai rendezvényeken, majd az erről készült felvételeket közzétették a közösségi 
oldalaikon.

Simicskó István honvédelmi miniszter például 2018. február 14-én az újbudai Napsugár Óvodába 
látogatott, és ott óvodások előtt méltatta az uniós pénzből megvalósult energetikai 
korszerűsítéseket. A miniszter az eseményről fotókat töltött fel széles tömegeket elérő politikusi 
közösségi oldalára. Egy másik esetben, március 14-én Rétvári Bence államtitkár és Csenger-Zalán 
Zsolt országgyűlési képviselő vett részt a piliscsabai Erdészkerti Óvoda megnyitóján, ahol a 
kormány óvodafejlesztéseit méltatták szintén óvodások jelenlétében. Március 21-én Orbán Viktor 
miniszterelnök látogatott el a dadi óvodába, és töltött fel egy óvodásokkal készült videót közösségi 
oldalára a szülők megkérdezése és beleegyezése nélkül.

2019. március 14-én hasonló esetre került sor: Felsőtárkány országgyűlési képviselője és kiemelt 
társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, Nyitrai Zsolt ünnepi beszédet tartott iskolás 
gyermekek előtt. A képviselő beszédében elhangzott, hogy „hazánkban nagyon sokáig a média 
külföldi kézben volt. Külföldi erő döntötte el, hogy mi a hír minálunk. Mára a média nagy része 
magyar kézben van, ez erősíti az országunk függetlenségét.” Arról is beszélt, hogy „sajnos a 



Magyar Honvédséget az elmúlt évtizedekben tudatosan leépítették, meggyengítették”, de 
napjainkban erősítik azt. Továbbá: „2010 óta sereghajtóból éllovassá lettünk a régióban”, és „ehhez 
nagyon kellett egy felelősen működő, a nemzetet képviselő nemzeti bank, valamint a multi cégek 
helyett az emberek pártjára álló képviselet”.

Noha a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24.§ (3) bekezdése is megtiltja a 
köznevelési intézmények keretei között a párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható
politikai célú tevékenység folytatását, ezt sok esetben sem az intézményvezetők, sem a politikusok 
nem veszik figyelembe, vagy eltérően értelmezik. A szülők az ilyen esetekben csak utólag 
értesülnek az eseményről és arról, hogy gyermekükről a közösség médiába szánt felvétel készült.

Azt gondolom, hogy ez a gyakorlat súlyosan sérti a gyermekek mindenek felett álló érdekét, 
valamint a gyermekek politikai befolyástól mentes neveléshez való jogát, az emberi méltóságot és a
gyermekek jogát a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez.

Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 18. § (4) bekezdése alapján „Az alapvető
jogok biztosa a hatóságok tevékenysége során felmerült, az alapvető jogokkal kapcsolatos 
visszásság megszüntetése érdekében hivatalból eljárást folytathat. A hivatalból indított eljárás 
természetes személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érintő visszásság 
kivizsgálására vagy egy alapvető jog érvényesülésének átfogó vizsgálatára irányulhat.”

Ezen felhatalmazásra hivatkozva fordultam korábban Önhöz, kérve, folytasson le hivatalból 
vizsgálatot a hasonló esetekkel kapcsolatban. Megkeresésemre küldött válaszában azt írta, hogy 
konkrét szülői panasz hiányában vizsgálat lefolytatására és állásfoglalás kiadására nem lát 
lehetőséget. Véleményem szerint a 18. § (4) bekezdése konkrét panasz nélkül is lehetőséget ad 
hivatalból indított vizsgálat lefolytatására, ha természetes személyek nagyobb csoportját érintő, 
alapvető jogokkal kapcsolatos visszásság gyanúja merül fel.

Kérdéseim:

Tervezi-e, hogy hivatalból átfogó vizsgálatot indít a gyermekjogokkal kapcsolatban felmerült 
visszásságok kivizsgálása érdekében?

Ön szerint megfelelően biztosítja a jelenlegi törvényi szabályozás a gyermeki jogok érvényesülését 
ezen a területen?

Amennyiben igen, Ön szerint milyen intézkedésekre volna szükség ahhoz, hogy azok a 
gyakorlatban is érvényesüljenek? Amennyiben nem, Ön szerint milyen jogszabály-módosításra 
volna szükség, ami minden politikai közszereplő számára egyértelmű és világos szabályokat 
fogalmaz meg?

Várom válaszát!

Budapest, 2019. március 21.

Tisztelettel,

Szél Bernadett
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