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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: "Mit tesz a kormány a kiszolgáltatott gyermekek 
védelmében?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Bíróság – nem jogerősen – fegyházban letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bicskei gyermekotthon
volt igazgatóját, aki a rábízott gyermekekkel szemben szexuális bűncselekményeket követett el. A 
volt igazgató korábban több alkalommal is elismerésben részesült a gyermekekért végzett szakmai 
munkájáért. A gyermekek szexuális bántalmazását folytatólagosan, hivatali hatalmával és 
befolyásával visszaélve követte el. Bűne sokáig titokban maradt, évek hosszú során át kínozta a 
kiszolgáltatott gyermekeket testileg és lelkileg egyaránt.

A bicskei eset sajnos nem egyedülálló, nagyon gyakran előfordul, hogy ezek a bűncselekmények 
nem kerülnek napvilágra.

A legjobb gyermekotthon sem pótolhatja a családot, azt a szeretetet és figyelmet, amire egy 
gyermeknek szüksége van. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a korántsem ideális körülmények 
ellenére biztosítva legyenek a gondozás, a nyugodt és minden szempontból biztonságos légkör 
feltételei. A bicskei gyermekotthonban ez nyilvánvalóan nem valósult meg, hiszen ellenkező 
esetben nem lett volna lehetősége az igazgatónak éveken keresztül folytatni a felügyeletére bízott 
gyermekek bántalmazását.

Felmerül a kérdés, vajon milyen körülmények között élnek a gyerekek ezekben az otthonokban, 
milyen nélkülözhetetlen feltételek hiányoznak a biztonságukhoz.

Köztudott, hogy a rendszer túlterhelt, kevés a gyermekjogi képviselő, és ez a kevés szakember is 
meglehetősen korlátozott jog-és hatáskörrel rendelkezik. Létszámuk miatt nincs idejük találkozni és
érdemben beszélgetni a gyerekekkel, ha mégis tudomásukra jutnak jogsértések, a bürokrácia és a 



felülről vezéreltség falaiba ütköznek. A rendszer összezár, és a procedúrák útvesztőiből nem 
találnak ki a gyerekek, az intézmények egymást és a hierarchiát védik, a gyereket sokszor meg sem 
hallgatják.

Kérdezem ezért Miniszter Urat:

Hány gyermekjogi képviselő dolgozik ma Magyarországon? 

Hány gyermekre jut egy képviselő? 

Van-e a kormánynak terve arra vonatkozóan, hogy mivel tehetné hatékonyabbá ezt a rendszert? 

Várom válaszát.

2018. december 5.

Arató Gergely

Demokratikus Koalíció
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