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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni az Ember i
Erőforrások Minisztériumát vezető miniszteréhez, mint a tárgyban illetékes minisztériu m
vezetőjéhez

„Szörnybabákkal a gyermekek egészséges fejl ődéséért?”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom !

Tisztelt Miniszter Úr!

Hallott már Ön a Moster High szörnybabákról? A nagy népszer űségnek örvendő ,
Barbie-babákat a piacról kiszorító trend nem csak a célközönséget, de a kisgyermekeket i s
„megfertőzte”. Több tanulmány és szakmai vélemény is megfogalmazódott a játék
gyerekekre, fej lődésükre és személyiségükre gyakorolt káros hatásairól . Engedje meg, hogy
röviden bemutassam Önnek ezen destruktív folyamatokat .

A szörnyiskola figuráit a világhírű Barbie-babákat is gyártó Mattel cég hozta
forgalomba 2010-ben azzal a szándékkal, hogy a 7zjátékokra még fogékony, de a Barbie-bó l
már kinőtt kisiskolás korosztályt" célozzák meg . Olyanokat, akik már rendszeresen a z
interneteznek, olvasnak és számítógépet használnak . Megfogalmazásuk szerint az
egyediséget, az elfogadást is zászlójukra tűzték a furcsa babák megkreálásával .

Mindezzel semmi gond nem lenne, ha a babák nem alultáplált, ortopéd testalkatúak
lennének, öltözködésükben és megjelenésükben pedig nem lennének rendkívül kihívóak ,
magamutogatók. Tovább fokozva a babák bizarrságát, a figurák ismert rémtörténetek
gyermekeit ábrázolják emberi alakkal vegyítve : Frankenstein, Drakula, zombi, farkasember ,
és múmia lányok miniszoknyában és magas sarkúban, extravagáns sminkkel .

A gyártó a babasorozaton kívül azóta rövid youtube-os kisfilmeket és honlapot i s
készített . A weboldalon külön profilokkal rendelkeznek a karakterek : személyes
ismertetőjükben kedvenc szabadidős program gyanánt a vásárlást, a tökéletes testalkattal val ó
végtelen időtöltést és a fiúk kiemelt figyelmet jelölik meg . Mindezt a gyártó úgy fogalmazta



meg, hogy a történetben egy hétköznapi tinédzser mindennapi problémáit és életét igyekezte k
megeleveníteni .

Ezzel pedig egy fontos problémára világítanak rá a szörnybabák. Az eredetileg 8-1 2
éves korosztálynak szánt játék hamis szükségleteket elégít ki, a valódi értékek helyébe a
jelenleg nagy pusztításokat okozó anyagias, külsőségeken alapú világot helyezi. Azóta már
egy külön iparág épült köré : sorozat és számos ajándéktárgy került ki a piacra a Monster Hig h
védjegye alatt.

Az értékelvű világszemlélet „kigyomlálása” mellett pedig a gyermekek
személyiségfejlődésére is rendkívül rossz hatással van. Egy pszichológus szakvéleménye
szerint az agresszívabb gyerekekben fokozhatja az agresszivitást, míg a fél ős gyermeket egy
életre sírossá, félőssé teszi .

Továbbá negatívan hat a kisebb korosztályra is, ugyanis a boltok polcain a 3-5 éve s
gyermekek szemének magasságában helyezik el ezeket a játékokat, így az ő köreikben is nag y
népszerűségnek örvend. A rajzfilm témájában pedig a pubertás fiatalokra jellemző
kortulajdonságokat jelenítik meg : a szülőktől való eltávolodást, az identitáskeresést, a külsőre
helyezett fokozott figyelmet . Ezek a kihívások egy 4-8 éves gyermek számára azonban mé g
nagyon korai, életkoruknak nem megfelelő problémákat jelenítenek meg, ezzel
fejlődéslélektan zavarokat okozva.

Fentiek alapján elmondható, hogy ezek a "játékok" károsan hathatnak a gyermek
személyiségfejlődésére, ezért nem gondolják, hogy be kellene tiltani a forgalmazását?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016 . január 21 .
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