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Tisztelt Elnök Úr!
Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Szél Bernadett
(független) országgyűlési képviselő "Indít-e átfogó vizsgálatot a pózvai Napraforgó Otthonban?"
című, K/12865. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.
Tisztelettel:
Dr. Kozma Ákos
az Alapvető Jogok Biztosa

Címzett: Dr. Szél Bernadett (független)
Benyújtó: Dr. Kozma Ákos, alapvető jogok biztosa

Tisztelt Képviselő Asszony!
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a hozzám intézett,
Dr. Szél Bernadett (független) országgyűlési képviselő "Indít-e átfogó vizsgálatot a pózvai
Napraforgó Otthonban?" című, K/12865. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom.
Tisztelettel:
Dr. Kozma Ákos
az Alapvető Jogok Biztosa
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Dr. Kozma Ákos
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Tisztelt Képviselő Asszony!
Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján a hozzám intézett, „Indít-e átfogó
vizsgálatot a pózvai Napraforgó Otthonban?” című, K/12865. számú, írásbeli választ igénylő
kérdésére – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglalt
határidőben – az alábbi választ adom.
Képviselő Asszony levelében megosztotta velem, hogy több szülő és az intézményben
dolgozó ápoló is segítségért fordult Önhöz a Zala Megyei Gondoskodás Egyesített Szociális
Intézmény Napraforgó Otthon pózvai telephelyén (a továbbiakban: Otthon) uralkodó áldatlan
állapotok miatt, különösen a Covid-19 járvány okán ugyancsak előállt helyzetben. Levelében
részletesen elém tárta az SzGyF által bejelentés nélkül tett helyszíni vizsgálatról készült
dokumentumok megállapításait, tapasztalatait. Kiemelte, hogy az iratok szerint az
intézményben a higiénia csaknem teljes hiánya volt tapasztalható, a járvány elleni védekezésre
a dolgozók nem voltak felkészülve, felkészítve, a vonatkozó protokollokat nem ismerték és így
nem is tarthatták be. Az Otthonban lakó ellátottak közül sokan megfertőződtek, hatan pedig
elhunytak közülük.
Mindezeket feltárva utalt arra, hogy az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI.
törvény 1.§ (2) bekezdése d) pontja szerint az ombudsman tevékenysége során kiemelt
figyelmet fordít a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak védelmére, ennek
során hivatalból vizsgálat indítására is jogosult. Külön kiemelte, hogy a részletesen ismertetett
esetben különösen érintett alapjogok: az élethez, és az emberi méltósághoz való jog, a megalázó
bánásmód tilalma, a személyes szabadsághoz való jog, a hátrányos megkülönböztetés tilalma,
a fogyatékossággal élők védelme, a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez
szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való joga, valamint a szociális biztonsághoz való
jog.
Végül Képviselő Asszony azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy a fentiekre tekintettel
tervezem-e átfogó vizsgálat indítását az Otthonban történtek kapcsán.
Megköszönve Képviselő Asszony rendkívül részletes információit, és az időközben
hivatalomhoz érkezett vizsgálati dokumentumokat, szeretném arról tájékoztatni, hogy írásbeli
kérdését megelőzően Hivatalomhoz panasszal fordult az egyik ellátott édesanyja, az Otthon
dolgozóinak egy csoportja, valamint jelzés érkezett az Értelmi Fogyatékossággal Élők és
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségétől (ÉFOÉSZ) is. A panaszokban, illetve a
jelzésben foglaltak alapján haladéktalanul átfogó vizsgálatot indítottam, mely jelenleg is
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folyamatban van. Vizsgálatom eredményéről Képviselő Asszonyt természetesen tájékoztatni
fogom.
Kérem válaszom szíves elfogadását.
Budapest, 2020. szeptember 29.
Üdvözlettel,
Dr. Kozma Ákos
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