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Tárgy: helyreigazítás kérése 
 

Tisztelt Főszerkesztő Úr, Tisztelt Szerkesztőség! 
 
2020. augusztus 21-i számukban jelent meg az „Autista a tanárát megkéselő győri diák!” című cikk, 
melynek alapját a blikk.hu-n augusztus 19-én megjelent, „Váratlan fordulat a győri késelő diák 
ügyében” című tudósítás adja. 
https://www.blikk.hu/aktualis/krimi/gyori-keselo-diak-fordulat-szakertoi-velemeny-autizmus/ldl046p 
 
Szövetségünk álláspontja szerint a nyomtatott lap cikkének címe félrevezető és hatásvadász, mivel 
abból az a felületes következtetés vonható le, hogy a cikkben szereplő bűnelkövető tette autizmusával 
magyarázható. Ugyanakkor a cikket elolvasva kiderül, hogy a büntetőügyben szakvéleményt adó 
pszichiáter szakértő az ügy szempontjából releváns „beszűkült tudatállapot” okaként az elkövető 
krónikus stresszreakció-kimerülését és az alacsony vércukorszintjét jelölte meg, melyeknek semmi 
közük sincs az autizmushoz. A címben tehát egy olyan tény (autizmus fennállta), illetve az elkövető 
olyan jellemzője kerül kiemelésre, melynek a bűncselekmény elkövetéséhez nincs köze.  
Sajnálatos módon az újságíró figyelmen kívül hagyta azoknak az embereknek az érzékenységét, akik 
autizmus spektrum zavarban bármilyen mértékben és formában, közvetve vagy közvetlenül érintettek. 
Ezek az emberek gyakran sokat szenvednek önmagában az autizmus, mint állapot következtében is, és 
a társadalmi előítéletek miatt is. Az önök hatásvadász címadása most megerősítést adott az 
autizmussal kapcsolatos felületes, rosszindulatú sztereotípiáknak, mert – ráadásul jól kiemelve - 
összekapcsolta az autizmust egy szörnyű cselekménnyel, így azt a benyomást kelti, mintha lenne valami 
összefüggés az autizmus és az erőszakos viselkedés között.  
 
Kérjük tehát, hogy a cikk kapcsán kövessék meg az autizmussal élőket és mielőbb közöljenek 
helyreigazítást, a címből mellőzve az autizmusra való utalást, továbbá a cikkben az autizmus 
tényének aláhúzással történt kiemelését! Kérjük a helyreigazítás velünk történő előzetes közlését is!  
 
A peren kívüli rendezésben és együttműködésükben bízunk, s amennyiben az autizmus spektrum 
zavarral kapcsolatban hiteles és tudományos bizonyítékokon alapuló információkra van szükségük, 
úgy készséggel állunk rendelkezésre. 
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