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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó és dr. Tóth Bertalan (MSZP) országgy űlési képviselők „ Ön szerint megfelelően
működik-e a nevelőszülői hálózat?” című , K/63 . számú írásbeli választ igénylő kérdésére
adott válaszomat.
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Az Önök által feltett „Ön szerint megfelelően működik-e a nevelőszülői hálózat?” című
írásbeli kérdésre — Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr — megbízásából az alábbi válasz t
adom .

A nevelőszülő i ellátás fejlesztését, az ellátórendszeren belüli szerepének növelését kiemel t
szakmapolitikai célként kezeljük . Az elmúlt évek során számos további intézkedés segítette a
gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő gyermekek minél fiatalabb életkorban
nevelőszülő i családba — mint a gyermek számára legmegfelel őbb családpótló ellátásba —
történő helyezését. A nevelőszülőnél történő elhelyezés el ősegítésére több meghatározó
jelentőségű intézkedés történt, mely közül néhány :
- a pedagógus életpálya kiterjesztése a nevel őszülői hálózatok felsőfokú végzettségge l

rendelkező szakembereinek döntő részére 2013 szeptemberét ő l ;
az állami, egyházi és civil fenntartású nevelőszülői hálózatok működési feltételeinek
javítását célzó támogatások fejezeti kezelés ű forrásból 2013-2014-ben;

- a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetése 2014 . január 1 jétől, mely az emelt
összegű nevelőszülői díjon felül biztosítja a nevelőszülői díj értékállóságát (a
minimálbérhez kötöttség elve alapján) ; családi adó- és járulékkedvezmény igénybevételét
a nevelt gyermekek után is; az egészség- és nyugdíjbiztosítás ellátásaira való teljes körű
jogosultságot (táppénz, nyugdíj, saját gyermekek után TGYAS, GYES, GYE D
igénybevétele) ; a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyon kívüli munkavégzést . A
nevelőszülők tevékenységükért 2010-2013-hoz képest átlagosan háromszoros nagyság ú
díjazásban részesülnek ;
a gyermekek védelmérő l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI. törvény (a
továbbiakban : Gyvt.) azon 2014 . január 1-jén hatályba lépett szabályozása, mely szerint
12 év alatti gyermeket nevel őszülőnél és nem intézményben kell elhelyezni, kivéve abban
az esetben, ha a gyermek tartós betegsége, súlyos fogyatékossága, a nagy létszám ú
testvérsor együttes elhelyezésének igénye miatt, vagy más okból a gyermek érdekét az
intézményes elhelyezés szolgálja jobban;

- nevelőszülők szakképzésének térítésmentes biztosítása uniós forrású kiemelt projekte k
keretében a 2007-2013 és a 2014-2020-as tervezési ciklusban is ;

- a nevelőszülőnél, gyermekotthonban elhelyezett, nevelésbe vett gyermekek, tanuló i
jogviszonyban álló, utógondozói ellátásban részesül ő fiatal felnőttek számára ingyenes



gyermekétkeztetés és ingyenes tankönyvellátás biztosítása, mely javítja a nevelésbe vett
gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek ellátásának színvonalát
azzal, hogy az ellátásukra rendelkezésre álló forrást az étkeztetésükért havonta fizetend ő
mintegy 8-10 ezer Ft térítési díj és a tankönyvek költsége már nem terheli, így más ellátás i
szükségletükre többforrás fordítható .

Az intézkedések eredményeképpen 2017. december 31-én az összesen 23 .387 fő
gyermekvédelmi szakellátásban él ő gyermek és utógondozói ellátott fiatal felnőtt 65,4
százaléka, 15 .294 fő részesül nevelőszülői ellátásban. A 20.967 fő kiskorú 67,1 százaléka,
14.047 fő, míg a 11 .309 fő 12 éven aluli gyermek 84,5 százaléka, 9 .557 fő nevelkedik
nevelőszülőknél .
Összehasonlításul : 2010 decemberében a gyermekvédelmi szakellátásban részesül ő
gyermekek és fiatal felnőttek 57,3 százaléka élt nevelőszülőnél. A nevelőszülőnél
elhelyezettek aránya 8,1 százalékkal emelkedett 2010-hez képest .
További megerősítés céljából folyamatban vannak a nevel őszülő i hálózatok infrastrukturáli s
és szakmai fejlesztését szolgáló programok megvalósítása .
A korábbi intézkedések eredményének elemzése alapján elmondható, hogy javultak a
nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesül ő fiatal felnőttek ellátásának
feltételei, a gyermekek nagyobb eséllyel kerülnek a családjukat pótló nevelőszülő i ellátásba.
A nevelőszülői tevékenység támogatását a jövőben is kiemelten kezeli a

	

azgtirányítás ,
célunk a nevelőszülő i ellátás további erősítése .
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