
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/3458.

Benyújtás dátuma: 2018-11-13 09:00

Parlex azonosító: 84ZA61MF0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Stummer János (Jobbik) 

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. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hatékonyan működik a gyermekvédelmi 
jelzőrendszer?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Kormány kijelentette, hogy 2018 a családok éve lesz, aminek köszönhetően még több támogatást 
és figyelmet kapnak a magyar családok. Véleményem szerint ebbe beletartozik az is, hogy 
fokozottabban figyelünk a gyermekek jólétére és biztonságára. Ennek elengedhetetlen része a 
gyermekvédelmi jelzőrendszer minél hatékonyabb működtetése is. Bár történtek előrelépések, 
mégis vannak olyan elemek, amik inkább hátráltatják, mint segítik a rendszer működését. A 
területen dolgozó szakemberek jelezték, hogy az eljárások során bizonyos adatok titkosítása 
segíthetné azt, hogy a jelzőrendszer tagjai nyugodtabban teljesítsék kötelezettségüket, és kiskorú 
veszélyeztetésének észlelésekor azt jelezzék a gyámhivatalnak, vagy a gyermekjóléti szolgálatnak.

Jó példa erre az, hogy a gyámhivatalnál azon kívül, hogy az ügyfél a teljes iratanyagot 
megismerheti, és abból másolatot is kérhet, a védelembe vételi tárgyaláson a hivatalnok ismerteti, 
hogy kitől jött a jelzés, és az mit tartalmaz.

Sajnos megállapítható, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak többsége minimális törvényi
védelemben részesül. Ezek után számíthatunk arra, hogy az esetleges későbbi atrocitásoktól való 
félelem miatt, akár a gyermekjóléti szakember, akár a pedagógus, akár a védőnő inkább vállalja 
annak a kockázatát, hogy egy észlelt veszélyeztetést nem jelez, mint azt, hogy egy későbbi 
bosszúállás célpontjává váljon. Különös tekintettel azokra a szakemberekre, akiknek feladata a 
család, vagy az ügyfél felkeresése, saját lakókörnyezetében.

Tisztelt Miniszter Úr!

Fentiek alapján, a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékonyabb működtetése érdekében nem 



kívánnak változtatni az eljárási szabályokon? 

Gondoltak-e arra, hogy az iratanyag bizonyos részeinek titkosításával a jelzési hajlandóság 
növelhető lenne? 

Várom érdemi válaszát!
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